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تجِسعِ!الركز!صخ

!!يحضأ

*وت،والمهأ!جنبداطاقءلو"-لاماصلاةوأ،ينا*11وبقهالحهـد

بدءوتهم،دوهـقرهـ!ن3الا4-:عصوله2وءإورىد.5يد.ااخي،(*ال4رصس

الدين:تومإلى3تقىغطرءفهم14""أو

:د-*؟أما

ءل!ةما!"صال(إوت:الون،م3"يما؟3"ذةظ*%داا*مادهاللهعءثر.ةد

ا،صرفةو،)صان"ءدو"))جل!أذإء4،ةر"الاوا*ةلدافى"روادتمم4ح!!ئء.

لن.هاأبر1ومبئطوادقاص11اتصورالطح4":،ا؟:صةالية

الدفيبأصولطوء:ذينءإثسينو!س!4"اةإلىراءهةالتهل*!جد،ر

.4اةهرأن"وثسإو،؟؟نهاقوتةصيونو؟4.دامبوندA!ح،هئرممثهاو،.

يئمهث!را:؟ث!نااقهث*:ؤ5،(1)،يرنةةيما%-لا!ال!أء4ءنوإت"

.(2)،ينه:ذرو:

روحاةال!ءذلودالاصءر(ج13ءو،*ةمرإثر"وللكهّللا"صع

ه،ورصلذ-امنإمافىأ4أءةصالوصلاحث-ةقحسبما

.(r)،اجىأءنمو4ءيهسآءةب*لناطط!-إ"

42!قاطر"ورة!1)

1293أ)ءهرةصورة(2)؟

1(r)481ا،ائدة"ورة!
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الإيم!نالمعكاقكن"سكا*فبافىالركأج،اءاجامظاكا1سالأمهأولر

لهبهنلمو،ثولدولم،ثلد!الذى،ده!))در!11،د"الا،د)لوا،للهاة

حىدهاآوكة

"!!وأدتهأحد"،(،!اكمي"رلان"رااو5إلاالهلاد"اوإلهم!"دملوإ"

.(2)،د"أةوا3لهحك!رلدثوواثلمدلما)صءدالته

إا!ألوصالكلأو!إ،:1)سلام4ة،ءى"ء)-انءل!!امي!إلايقول

ةاطقمل!مايصيىاتبادكاله.ةال..هد"او"الم!اارباةاءسا.:لياإ!سح

.(3)سواهر"؟سإلههو،دواالته4لأْقات

ئرساؤلمة:تإوأيسطت!3الذتتْصلالروءا"؟ةلأبان؟الإا:الأ"سذه5ت15

با،لملاكه،و؟مدا،وتةال*ثن(؟إءق،باءا؟امنهاوكلخا!"ااوفىالعقا

تبإيصياو،ءهته:سو)،نممجايماقيه3إيمإحىىلوباذلكو،!خيرو،لجنبا،و

"مر.الليءنا،-!فىينإلى

هل"روهئإ*؟؟أإلىاللهءةدءقا،نزلةتباثَاإتأ؟إلا:ا7")أز

*أ"-ئي*ءرمراو،1)*ةدية،؟أ"م!4الإكاكهج!3،انء!""و،ولينعرى!ا

.4قلاخىالاو

اافصطوا!ا!أل!يلأ
09"كا،*

.8،
ءئي..

"!خيامخنإُل!ق،يفرمزنؤأرث1631"!4؟أة!ور(؟)

مرج!.لأ"لاصا"ورة(3)

(r)32839:(2صؤس
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.،بالتهآمنكل،نو:ءؤ)اوـهرهـق4إلِأترلبماأرسولنم2،*

.(1)،لهرصءنأحد-؟ينةرقلا،!هلمهور،4وكته،ن!فهوهـلا

قء!سإول:ءإساوإبراهيماوأنزل11،ءاوهالنرأوماباللّه2ئالو)"و،

ربهمءقالنبما*يرنأوتىوماوعيما"ى"وءئأوفىوماوالأمبأطولههةوب

.(2)،نءسلهولهوغن!ح!د،أن!؟لا-نفرق

،هحماوى11لديناء(جا"أصل"قىلاصولوأالايسسأولىى5"ذه

*بدو!انا؟إلائملاأخرىأصولبخلاهـت

:لتمإذ،قا!وءأ،جماار،تبطعىء"لازهـ4ةآى:ثةالةلالولأ!اهذهأما

()ر!سول!لوص،لىو+مايها3!بسهـوأقه؟سا!عص:قبتثلءتمهنةحلة4

:4وعىدصل،ينأجمةالناسإلىأو،40"وإلىألتههن،بوث)"و

مأءنفطصهقدركلوا!رساثنءاي؟؟الالملىبهالمو"ىالكنابوهو

.الخاب0

أنصكرومق،كاةرفمو،4؟أشركأو،ألحداو،لته)"ودوجحدفن

:هسي!هق.؟ا

ادْكرأعمَالجديدد(*)ااوالقديمالعمدمقعىجعإلىالإشارةطلةقَاا

الأناجيك"أواكوراةن5ور3ا!فيادةر"قالإص-احر"م!غ،السقر

اافةراتد!ءألىيريثالنة!!نيينالمذعورم8والر،ا"ريأ"فارأوع

ال!ثرطةأما6ل*"نالأراالأصفار،لهطفيوالراو،صاتالإصحا!لكهق!

يأتى:ماكل"فىذكقليعرت،إلىسبمهئى!ة(-)ذ

1أ3(البقرة-لم-ا01َ)1(البقرةاء82 rtم":!كا
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!ن6رةأأفىذكو!وردءفطل"!قفااأوالإجىالط4"وءلى،و"ولاأونبيأ

:tغالىأوهيريم i,;ء!ةكةد

-.ورسلهأقهةينةفىرهـوأأنيريدونوورصلهباللّهجفىرونالذينإت"

ال"هسذلكإثنتتضدواأنوبري!ونمفو،ر*جْوض*:؟قءؤي!ولونْو

:واإينلذوا،هيخا2ء:اَءذاينذر!ص-ان؟اءلمةدواا!حا)-كا!رون!لثكأو

وكانأجىورآ3مم"وْفوص!لثلمثأوا*2ْءد،اكينرةواتفىولم"ا4%وبالهه

.(1)"؟"رآوؤءةاقه

فىذعرهدورمماو"فىص*لرلاجماإلةا،ننادحةبءت!كشا"حيدوءنه

بهضأأو،احةبداهـذءن!أ،"رفأو،كأكرأو،لدلأو،جم!اجرالهقر2ن

-ةةدورصىلهئهأْبيامقد"اإلى4؟حثوأوينزلهلمعااقهاصندةلىار،عئي

.أدكاةلمبانزل؟قكفر

الذكعهابيت")اوصولار!ءنزلالذىبا!حاوا"ولهوربالته1ءةوا

ضلالاكألفةدر"َالاو"يموملةورعه4وكضه؟قهجةروءتل.ةمنأنزل

ئمه2"،بعي!أ

.(3؟،يسج-عايخاللّه-أن4ت:ددوْالذينءلهثمهإكأاةإسههما؟مدبدلهؤن"

(الصلاةءإجءاعىيمابنف!بكنأ،شحا،رساينءإء؟ْألاومق،هذا

(4"،يل*"اإءسةئإلى،ورسولا4"اخ).تلإءسإئإلىبمثفةد،وألسلام

(51،يةافاااهتلي)ءمرت؟ة"رأفإلىلارسلم":إ،مسيحملسانكاهـتمهْ!للوقا

ءاضيالإقانبناإن8يذعىنصان!اوأفيإفسان11!لإ.،-4.1ءو)،ممهح

10(6)،نئصاال!بنايسلمبهالذى؟بى"للذلكتلو)حنو،4ءةومكاتوب5كا

-"136أالنهاء(2)؟52-150101الهت!1)

ا"149كلرأن)4(لآل181/اليقرة(31

42:(6هـ!(6)"24،:95ءى(ِه1

http://www.al-maktabeh.com



-7-

*لي،الإنجصفمو،4ا)يم*وا،وحىعيماءىصيدْ%حلى/ا،بنلالكاتابأمايت

وا)ت"فى*"فالأخلاقىبأذ9ج!نء؟ادةهـحزل!ثات!وراةالىوج!حصغكالمهرجا.

.اهثذأءس؟فيءلهإلا"علأمئ

أ،-يمحلههانعليوءغجةالإبْ*لثأنئتعالىو4سهجاْ)طقةول

"الذئإهض)عولأ،لاة)كورءتبهثدإكنلم!ومصدقاَ،:))صلإم2!الميه

.(1)،ءلمبآ"رم

؟،نهبأهالأ)أوسا):اءوض4.لأبهت"ما:أ"صأنها-إ!ءلىيةولو

حما+wاتزولأنالىصمPأءولافىقت*إة،عللاةراضلازق%ءت!ه

حعون"ىهوصالناءت"دةوا4نةطأود"او"رفينو،للالارضوأ

"(2)،الئي

هريم،بناءبكا4ت؟أوء:دهإلىاقههـت4؟ى"وءخاب3ىل*ي-إلار

ءنيهيدإينلماقاهصديمءرافي2به؟مهئار!ءدئج+ياةوة5:قعالىْأتهيةول

ةأز!ةلاءن4يدبينلماومصدقاَوْورهدىةيهالإنبر.ليو2تيماناألتورأة

"ْ.(3)،نية!هالوءوءظةى!هو

(4)،أقه؟،منو"كا5"والسكتابكل8:،)سإو،المسيصيةإس!قلو!قو

لةلىس؟أتسسوقالذىوالكلم5:ةيمةول)وليحقول"نايوومجبى

.(51،ارصاىْإلذمييلإَب

الب!ث5ىبناكاماعءوصوهـىأ)خاو،هئايئداا،فروضوالقصية

ءلىءبمههّللالهأنزو"هأباءتباره،4فىتأاةولمخةيمقو،،سيجأ،أفييلعق

ين.المذفيروالأنبزيى3نالةرنىْو5"كاالسلامغلية

سبحانهأْرلهمنإلىاأنسبصهح،ية"سماوقد"يتهءر،باقهوفمل

تعالى!و

،5:8،170هق(2)0..إعر،ألطل9(.(.)-""

،6:3تييوثاوسإلىنيهّالثابولسرسالة(41

(r)461لمائكةأ

2!ن،كةحنماثو()ه
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فىرءقونبيروالمصييمينلدىبه)إ*هول"ممي!!حا،غجهـووهل

)قها؟(أترل؟االإنبر*لهـلأليآو!:بةوله-خالىأقهأعضوهـدأهكانوره

!لى؟"لر"آ)نبر*ليوصعأإشرايدأتو-وا4برذ!حو4ْأأم

اوحىالذىباخ!لاوه،"دواإفيهليءنيحردثيمالكا!)كر7نإن

الإبلىاهيئ%و*:نها!بسيةؤلى،دو!ييابه!ربثو،ادلامعالميهءبئإلى

لالزمانقدع"بوء4ط8ءبىا"ان+لةمسعصيةولو،وْورهدي"جمه

.(2)،نبر*للإ؟اوآمةو)؟وأنوأللّهمدحوتئرب8وأ

كعابمنأمثرلهب!هثحوقةأنلإإسه"انوأ)مرثخالواانكا

.أ!بر!همإو1،"إإدعاأقار"إلتهديعتورءو

منناما؟اقافأول18ثارهاط!ستْ)وتماهاؤجمدلت4)طةيمةءذهاحقو

مختلفة،"تعددة"ءلياناصلةو5ادْإو،ا!"والاءاس؟إ4،أالإفيجل

.ا!ين)3(ض*؟رأىقمئاتعدتمابلغت

)اتصفبةمنهرا"لبعداْنهتثم،افيبلانث!ب"فىوفىحصرلَ!ثم

عاواءك!ءتوادتمدة،نأَلا4ا،*روة01"جلىالأالأربعةإلى!"نرإلة

و)نبريملى،ا"ول:لواقي6ءرةسيملوإني،ىإفييل8!و،ن!""با

يو"نا.

،!3ا!صأكئبعا"ىالا.اجهلءتثرةالكاذه5حدد*ءا!ءريةفولم

74ءدةالما(1)

!-/1:15رقس5(2)

والإنجيلوالهورأةالةر2نئا،سهجالخطهبادلارجم!جد(3)

-"،"سض
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أعداد-أ،-*جأا(عق"هإة4ةات!اك)ابدان-دان،اهذاإلىل"دبل

مور،إ!لال-ط(-،)اوإكأاذامس1يط.ا:ونو،ةر"ثااذةدو،ممق!"ر!!حلا

نكيدحإق!و،4إ)اص!ذهةالأفهيا،اس؟و8دط!ممنالوةير*العدهذا!كان

سا؟و"بهةبلتقاكار"أ4"حموأروصا،مم"اةولأاوةطمأاو،يهمةالناس

عه.أفيأو"

البممربينوضعتق))الأفا-يلمنادكا:ير"مددوبودءلىرلو

لدءوته،إوا)ستسحاتىداوْاكو4غلاطأهـلإلىإخها"رقولس.،ةول

ةواستجاا،سبحذا؟اءمود1خرءاةاوداعدعا!دثم،بهءُصرلذىاللإءيملو"

كذا+تةلونآ؟ابي!!تأانى،:"مم؟ول،بهاوآمةواةالجدثدللدءوة

4ذأ!3ءر"آهـوس؟)،ر"آإنبر*لإلىادءيمح4.ء،دعام!الذقءق+سةما*

.(21،ادءجل*رن!ايولواأني!ونويربميوينةوم"دثو

ءلهحة)صر!ر-آععألأا4المسيل"ور-أس؟وءنلواةاالمذ

وأرصا"ىعث"صلالإفييلاينقيقو"يرةقاتئمنكانتباحلأا"نأن

ثدءومءداةيةجملونكل،ءثواهخبطة!يهيةء+ط:ون،ب!يمطلامى

إفييلا،ممبحانه4*)إلدأعىايزءمشايمأىت*:لونكا6اديح3؟ن،دالىا

!ثأقوهذأ،أ،بحرأى"دجتلمبل،ح*-،ا)نبر*لإلىعي!متهأبماهـرر

الروحةصلمتهزفعءتا"ب!ر4*ح!*!اعهسفىر!ظبل،قايلاإلام3!ج

ت.جاو،قمالقدد8"هءقيرة3ْضعاءوفى(جه!مم)!طةوردت(1)

يحهـوالمصانىن!عمب4،ئاالىأليو،مةق28م)ءالى"وةي"*بدا4"-الترحق:

الأنانجيلىقةير).3ورت،كابهصحأوالمقدسالزثتءليهصب"ج"الذي

السلإمجمليهلحيما"ى،إلهكلأ+ريمآنر4)افحت-،ا)ءموطه،المبارك،ممعنى

."خ!شابمقيديهينلماالةر9نهنتصديقاْ

42!:ا..".،.،111،غ6،،7:ا)2(ءْلاءأية
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لطبهاقهإ4؟ثثنج4!رةْم!س!ءءلىلنيمنر!/4إيم!-ىاوقد.4.أو،؟اذ3"قىدس

1،:-صرة،ا،مسء"ء4ءياصأثت4ؤةد،با!+حأار1:وابعت!رغ!تاخىلالهن

،و)أنرء-4،4ا،ذههثقيىف:!ا)ذاتا+الأةاجى"لمدنعا)ةو!ذاءق!إ،2أ*دتد

!21،1،،س.اط!اءقي

؟تأمتؤصتااثرو1تمي*"هس،أهءلمىارا+عءنهـوو(كلار3آدءا)لهلىول

حمهيرةأ1ل*-ةالأاأنقىقمحىءرلأالأاذ!هـ:12إأصؤلأء!ؤه"ء4ذ*"101آورضاءت

الأ،ؤاليهـذه3-ثرةو،"ا"مسب"4الةروقأول!"قحرزا"تةنْاك،4ادكاذ

*صذ؟منيف:هصهنأعيرذكرد"وو،نبر!رالإيز"يرلالوة،!*سبرت

نا!فو،باؤيةبميلا0الملأ*ذه،نثيرة9"أا+از"ألاو،ادكاذ؟4"ثلالأذا

ءُلمر*ثةافىا2*:طو،4إذادص!طل""اةلأا"ذهجيم،م!تومرىً:قا"4!إصلط

الحسالقب"ووو،ية1،وم!و4ولالثفرعةطاو"وبروص!أق؟ينو:يندإت

.(،)ل.في!لا4ءإفىا!ي

*و%وهئاْ،آ،بلالأْبهددءلى*لفيالاأهلةكلقفاهردة12ثفمذه"1،

به-رءن-وصاإهتاة.د"أو"ليخيإإجا.ةداسلاه9اءإجمهع--،أإن:ولؤنة

!ل.4أ)يهودثالمجف"اتفىبهإثرو،اةلاهيذرا4.ةار"وعاس(ءلىوأ)قاه

إجمضةاطالةا،،الأصلة)ءدىاءو-"؟،"صحماوىالإفيهليهـذاهـو!أين

ا!وصويجةالوسحدةو،كتاةغار9أءاووكلاح!*"،الإنبر"ل!4".و.أقلا)

الأمارأ!ى5ءاار!"أو،15دروهـاءصات؟يقف!ووءقما،ا2صو!غل

أمهلاماعايم"ى"؟ءئاسصدءلىلرْئ،ائق،+ةطايل.!"إلاعليلالئا"بىالمتيااهزؤالفو

يم11عر)إلير2دْدءالذىائهوأ8؟لمهيمالظلا-وا*تهأحقة*تقدسمااساءلاأ)قالهف

بماالافي.لي!هلأآولي!ْ+:،تألىةولهفىقي-،اإ"ثا.علهين4تركا.يمألى

...،.ا"-019"؟؟.،\--.-.2.1.ة4*"قهأا(لزةأ

.15صوالحالقانحرقدثنالفارقمقدعة!91
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وأطق-،بياكاالونمهجلىالعنمايمال!ونالهلىاقهمقو"رنيافضاهـذةكل

ونعمحسهبخوهو،الة!دوراءمنوالله،لاتفااللهو*دى،عصدئا

قدير.يثاءها+لىنه!،المهيرم!نوا،ولىنمو،أوكيل

.1986سنةوؤبر14065ْصنةالأرلربيعق!قاهرة

ير،ؤاف

فرتدي!ا)أ؟والغي!اعدد.أ

افاسفةوالعةيدةأستاذ

الأزص"اسة.ينالدأعول4!اكفى

!ب

،
w

!!لأء!!!طأطلا+.-لإبم

ص!ثبق

،!ي
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أبلأوَعلىالتما

!.يفالتدوفىىضا!ملاوثنوالتلةى"وابينالإ!ل

:فصولثلاثةسكلىويشضهل

باةلإبريل!التعر:لاولاالفصل

المسيحرسالةد"تورإلاءيل:الثافىل!أ

الإعيلكتابهفىالترأفىعلياقيامةعقيدةأكل:التاكالفصل
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لدونطالوصلا

بالاغبرليإف*راو

:الإ!سلاىا!رففىالإفي"ل

ؤءأيم*،.نيءفىاءلمطى-؟ءكتابأ؟و5الإنبريملألط9-فيأأإ-انفىءا"9

أًر3ِذن.ءو،4ىفمير!ص)اْدارْاأئث!،،ر3إذوةحث"ؤ،اوادلأم""مهلأة

ور!صدؤومءولررم2*ءهّللأ-رءئإذأ"!اا4"صةْفى.و،ح.تالافي110دأرا

ف!ريو5ةيمذو،ئىتاأوبمسقأءبر"م*اةورو8.يملفيا"حوط5،-321بحيمذأأ

ص-دورممفىلا4ء*وءهو،2!يةلمور2،ضأتن)قهبههاب؟*رثووْكلمأميدير

*:.-01(1)،ل:،*ذإلء*))ن2لهب5و،لم!جملااوللىفيث!لا.و.ه."!خكاا

كىءلي4َ؟ءءل!ا،نزل"دئهأصر"إبا2:بمللإنرا5:الو"ط"ةاءوسقولم

ت.5،اب"ل"2،أأح؟او"ن!ارةاليماء*خ!ذايمئا؟ه1.4ِ!عومط4"-لإم

،؟ءبرادتلصأ.ىلابىأ)ررر+؟!ط*اح،أفىيرجع4ء!-ا؟ا2أضلطأدطْةتبمءكن.

كهةآووءلطكلبىءرأصلألص*يمفولت!ةؤولأ،أفأوأوب،اىثااءص،أؤلا

.!*:4؟رد6!اط؟11لهلأ

ب110"؟،!-!.أ*!"91*."-*أ"ا-ا

!..ا!!%

*(ل؟ؤ!)هذ"أميةزا-جغ2)ت\:...لمىوشر)ةث"أبالبردان(؟)
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:ا،!ب"ىفر!لافىلالإفيه

،،4يه1ءأ"بارمعناهـاأافبرهلأكاه"أناك"*-،أأذرففىور2ث،ا

!ايبة،تا:"اهاءررنحاءلإفي"كاء4:دثورأ.ررَولثةول،تيةرص5أ.ئا.و

ة*5ناثركامة.فيءلالاإن":لوةا)هـيمبر!س411وبال،(،وة"ساأوأضبار

الممصءيمح-اى-ا!اصيها"هى،سار"برأو،هـةر"4فيارةمع!اها

ةرباصأد؟4راْص"حت،1،!ةرحة4ة*!ءألانما0-لاصهء4ط*اهت!اشب

!،والافي*!!ونلو!راالمأخذهانحلصوءحن.4تلممهيروثارة،قهإيم.4

أ؟دتدد!*ا)عببمن!هاءيرفىو،"هلطنالأاةرر4لأراقاارمردتورو

الهث!رئمطثمقأى،ا!تفهمهنى"ءالىالمضهونهنء*ئ!ةلْ)أنتليثولم

ا:هايمءوذلكأ،ا)؟ثمرىاكلاثاطاوىاحتاباإلىالخلاءى!ت)*ك؟و

ناأ!بقيصدونإْمما،يل*يفإ،!طهـ4،مس:يمىيولطأقولءندما-والاَن

ةس()ءرو(هـى)ءت!جمهات3كاخ"-،ا-دالمسةا"ث4ترج!:ءقا!إاوي!بر

،ةد"اوصلة4؟لأراهـؤلاهكةبهءهاأو،.،ةرده(ان"وثإو(لوة!)ر

.ادبحميلادد"إةب3ءاأى،أ؟دثداممدارا!"أكلعن-أو

امطء،اءنا،صهجإلىبةِى"وأIةا؟Uا،-دىوقالأفي*ليكاية:ةدفليماس

إممبحإ*ء91)طا،!رفاوانذر!اأ،وو"ظلاماادهحأعدهارسالة!ووإْمما

!13وأايىمةمر4مختلةبثاتألى3سلمأرثم،ينرمشتا1لثلاهـ*شةوث!عالما

لوقا!()و(ءرةصر)و(ى)،4*؟الأرونيرث؟ااءاعء:4ع"*في.(!ثأ

.إمةست4وعي"ا!اقدمهالذىالإفيءلكماةد"اورصالة(ثوحنا)و

واحدفالمسبح،ىر"ألا*لمة4خاصرصالمةؤدىءنياإثمارةوكل

2*7ص3م3"طصإدةا"صة(0)
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رسائلن5يتيعماوءا(1)ادتةلةئر2تإابأهذهكل5ول!يف1إوا،4!بارلأ

.وا)بيان،)2،يصاحالمد!لزبادة

لوتبما:الةسلةو4ضلاصه

يرادوبطاقوأغا،)،مسه"ىأ!رفافىلأصلا4*؟وها4!طفْيلال!إن

مه!إلىنوه!ضملامهئ.نلتفتة15ورفاوأن،اطسلاص.4حالم!س؟مثمارةحما

المحضهق"-كاتابإكاطلإء!و"تةايمالهثمرىءورض"نأى.المتصءن

الأصلها،هنىءنا،خةولة"-كلالتءن:فم،اتعايماوذلكالهثسىك!ل

مأعماليتصمنسقركل4!دويرالإفي+ليطإقكا،4إهإا،نةولةادىإلى

"يمل-ناأ-ؤفيإفى،كاتهسيرنماو،4،*اب4!أوتر،تةالي؟رالمسيح

ا؟ديد(الحد)ضااتسهرادوق(طث،كاوثوحىناتاولووعىةسمتى

له.بكاه

؟؟ا؟ديدد311هـوؤط

بد:الجدد!ا

سبصعهليإشةهلوهو"سد!!؟ن!!ـهالمسكتابو5يدد؟االهد

هليالقريمد2!لااطلاقإلةمقافىاطديد؟امهدوعىسةراينوعشر

ك!تبو،يخيةالتال!لا!سةاروااةالتورأصفاضبنالمع!كاونة4دو311الاصفار

ءصل.أسرانجاءأثهما

واحدالإنر:ل،!ولهمحيتةاةض،لةمست4ا؟ففا:راةانتوله(1)

ىر"أللم!لةثارةوأنني4أربهلا

42،34صالإمهلامفىذتي!"هم،الملوقااهيمر؟إ(!)

(ل5نبرلإا-"2)
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:ى2ؤ؟دثداد2اله1ا"فىاأكلأ

.4فيهر+افارااسعاجاونوثطلة،4بلأرال*"ناالأءوء4ب-1

طهم،شاوإملابذاوولاوةسير3!هوولى(صلرالاأ)سةر-آ

ا!ممهيع..رردءوةاداق

ءله:ذثةولو،زلصالرا4ءو!ي-3

،4بءروله!أ!الىردصالة11:ودهىءثسرة!فلأرا(اسإو)هلسار(1)

إلىصالة،واويصاأاليه4+.ا:اأممصالةاروا،وسعورزةالىلأولىاار"الةوا

،عولو*ىالم!41وآرسا،ةيا؟يدالىلهو)ار"ا،!اذ-سإلى4)"الروا،4+لاعات

الهو"رسا)4،وص"ثبو)1إلىنات)اهضو،سالوأب!إلىْور"التان

؟:ين.اارربراإلى4)"ار)او،ةا"ءونإلىلهلرسااو،"مأسب

،؟هةوبارىاطو4)سارةوهـى،عأمس1".!-!إ)1-كاْولارس(5ا)ب(

.ي!وذأورعهاله،ا"يرحىناممساء"لطرذلإثو،لإمارسنأتاصاور

.أتلب"4ار-فىاالأاإsء-اءل!مهااراذه5عوو

.تاو*.ارفىسعاب4نوثطلةو(تىهـوالملأاحىناثواتؤر)"فر-!

.سهفىراونوءث!ر4:صبابدالعمد"ماضأعو*ءد

:ب"!ح"

إفي*لأن)إقأالمس"ةصقذعره؟"ذلوباهـيمبرأ!ألمه!3ءزإةد

و5و!ا!ممسا،)!-لمءوند*"ورتكا)اص!ءءق4*إإثوحإمم-ىق*قطا-ا،مس+!ح

رب11نهلأ)طجةاو.صلأرهةة12ءةروأ،4.ةمست"تج*"،اهـاَءأ41ساو

ظرهافى

،حوه؟ةت!البئه4ا،مه+جأنا*"رءإذا"زءنمذلكمبدد!موإث
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ه!؟ة!صخ،ماقيفىآقما!ووهذ)،أتهعةدءت4.114؟ى"وأالإنرملأن:-ضه

"روح4إؤاىطووسلهأة؟يا"4إلىالهّهءن"حببإترالفىأ،سالرن"

يثيئاأفهلوإمست،:ان"وةق5"اذةد-ادلامعايه!اتر!،-القدس

)ءبم،ء:بىأبى!رأبماأتكام؟نا8،(1)أىءلهىكابمذاأتكاآإلط.كْلسىهن

أةولهدا.ةأ4ْفىعمتهماوأنا"،(3)فأءنممتهءا؟-كلعلهتمأنا"

8،أرساىأء(الذىالأب؟للىس؟)4و*.سمذىآ11م*-أ!واكالملعالم)4(

حنومو5أ)-ع!ءكل":وس"بهوزا!الى4".الشاإولسرع!الة!نجاهثم

.8)لته)6(مقبه*

تاب8""؟أن،سيحابهاوأستماون4جءس"ولها:بئيرا،:صوصذه5ق

وأفه،بهأرسله)دتهوان،اقهد:ءءت4.وأ،الإئر*لو40ءلياترل،لذى

وهإل،4ةفصءتدمنس؟)4وأْ،*إيماتاوا"حماعاتقطرءنلته)"نأ،ذه

*!ثكا:بواسقالههاوأوصخ،ىل"او،ر!ظاوءا،4أرسااذىاألاَبمن

.،)لتهءن4حىJءهو!،المحكتاب

إلى؟التالىا*يمطيه،؟-لإمجمليهت!"؟ءهي!نلالته"قءطاهكالإنبر!ل

عه.أنباوقومه.

.،(7)18نمطتأت"بىىنت*طءأالذى1)ولم،:علا"4فىةولهو5وهـذا

اابحىيينؤ:ءض،ا!ملاما4مجايمى"؟ء!عه+يىْضكالى.ليفي!لالإترا44*لحرأما

81:28""و*(1)

(r)15:51ا:"وث

14:24ثوصا(5)

.17:7اة!جوث(7).

8:83اة"ثو(2)

81:26:"وث؟41

43:61.ثالثارس.+بو؟ا(6)
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ءلى!ووو،!فىةاهـ!إايهالقى!ْأو،ةد"اودةقىإيىأترلأنهإلىهبونفي

.الآبءن5أخدْقد،عوْواءصوصأهـذ.هعثتمفىءنرأى

/ا!خماةد!حاو4*ذداللهءتءإيهأزل4،1إلىالإسلامعلماهويذهـب

ردىالواإمصه"*!اىْارلةثنمخا(1)يمادكار)إةر2ننزل!كءنج!اايمىو

ا".أكلسهعندهـق4؟قىأأنهفىإقاساألوقايمإبر)5"ةس!ى

خ،إإالسلام4.،ءالممس*جأنءلىواط-لمهون"+يىقَالم!بوثب!ق،هرا

ثيهار"ووةلاءجذه*ق،د41جصةلمكما،كاتبهلم4؟وأ،هاشفاالإفيهل

باتو3نكتامايمولإنبراعةبالتإلى!ود!1)فىرأمأبوظلو؟؟نممدة"ووحال

.صواطاأهاما1)تاريخ4أثه:ماو5ءذأ!و

أ

vILU

أ+!لد"a،طaطلأء+كا

11

11

ص!ئيط

ثعتدين

-،!)!رل2ة!ىور،ولمن4:إالثا4إلاَالاَلوهىفىسهيراْطر(1)
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ه!لها!صاأ

لمسيحارسالةةور*الإءيمل

الصلاةءليهالمسيحءنيثاطدبدايةو5البول!بمر!ءلحدتثاان

،شأت!،اجودىأالمعبدفم)!رىككوقأمانذرتهافق!،،والسلام

اتهوىمنافتو،"سلام4؟عاؤعرالته؟بةكفالة!؟ا!جل"فبتترو

ةهمةصوجهةصارت!حتى،إ.!را.ةاب؟ئكهانمخايهغهطماحدادة*والعبا

بنيةاوءريم8نهصبا،لالعا،ين!اهءلىْصلهاوةهـاةطس،لاءلىاالعلي"إقَه

ربهات!كبوصد!صروحدئاهقةلميهفشفخئماجهاةفأ"صةت)اضانص

ء((1،نين.اق"ءنت.!فو،وكف4

علىواعطفاككو!ءواصطفاك)لتهإن%مر؟ا،لائكهقالتإذ"

ي،،3،121مينالرأمعواركهىىط!صاوبكلراقةقطيمياءرنمي،اعلا!ن!ماء

بلجبهاصلى!اافيهة*زةالمهلإ"راهءلانو!تلاقهاختارهاثم

.اطقءلهالمسبا!حتبعوااالذينباستثغاءنىيص!"&)و،\أ!يهود

كاونأفى،لت:ص،"ةالى،لىا+وفىاقهإأءر؟ا،سهجءريمعلتلقد

!نعلىهوربكةالكذلكتالبغيااكفىلمإمثيريىسنىولمكألاملى

.(3)،!ضياأمر)وكانمنا!ة!ناهمهور6ية*لنجعله

.21يمر!ض!ةصور(1)

.24،34نأكلرلط3(2)

.20،21كلريم(31

http://www.al-maktabeh.com



-22-

كاجمممرءلىإواا!"!ص،أ*صراهيملبتو)ا.صلارهلدتهوو121حيالتهأتمط،و

12هئ"اهو4إل-!حلا4صارةءيرأ"رى4بؤلمرةبراءت!اتأ!صوءظ؟10بهتا

رونهات-ا1،اةرا"؟ث،يمت*أت!هـريمالأالواةءهـلمها"وهآ4.فأبت"

(.2ج!لمف*3الوأة4+)إفأشارتا*ةإأءكوماكا.ئتسهوهاءراأ؟وككانءا

وبممافه،!؟.و"هافااح!تابأِتتا2اللهد:ءإفيةال،عبيماد،،افىمنكان

ولم؟والدقىبراوا*!حهـادمتوالزكاةةاَلص)باوصانىواتعةاثضما"باركا

ا""أ،نجتمثووورت51وثومرلدتثوبمعليوالسسللأمامي!تثمما"ياريهاى

.(1)"ن؟ترض4*ةى.ذل9)طق)قوليمءربن)ء؟صىذلك

اص"جمةا!محبالإفييمل4*)إ)لتهأرحىلةالرهاء:إخى"؟ءلهغود(

ئيل!ار!ءإلنىا؟؟يماءعلةبمضامينمجالة،كا4يطوصرعقيدةاةا"وراءضاه!ن

":"*الىل!قإأةوراة"تيهثدن!؟لماءصدقا-الإنبر:ل-4إكتاةنحكان

.1(؟)،راةرق"أ)منيهثدن!!1،وء!دقارذور"دىةيهل*رنالإ2تيناهوة

،ئجاءبماأموالإإتزالا!ستهرار)هيى3تأمب!سلاءليهرسالتهفكاْث

بخهلداءل،ء!سةءالااإلطعادكا،بعة:مروءةيدة،مالسلاءلي!ءوسىة)قور

"ةَخيلدابىودِإلاخوإصصبث،تاءةآ!جهوو،ثي.ا)تهذلإنبرهلا؟نجم!جالقويم

ه!الفياو"ولو،)يح"تعابهوصهبةوايناولدمحبالور،حبارفي)4إ!تاالذى

.ىبصط!"آنمجأ4*.روصا"ءأق"ئبا4جاةديةهاالىااجودى!سالإ"
رو

قه!بيمانجالإ-ظير،ة،لىا،ةليإمهرفيءت"ضبما!يردأفىذ!اومن

افه)تظشولا5:فىاطبال.14ة9،اممصبمجةأية".ادصمابريغةرش)ابولهع!لى،ابولحد

فإفىا!ص،علةلأإليَض!*ألجةتما،.إبىبيا-الأأوءوسأكاقضْ!كأ

و)"دءا4؟ةحأأو"داحرفويزوللاالأرضوافىحماءلتزونأالىاآأةول

.34-27يمءر(1)

.64ةهدلماا(2)
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الصةرىاالوصاهرهحدئإ"ضؤقْ،حلإاحون"ىالنا*وص"ن

9،أت"ءو"اجوتAفىاصةريدءىاصلأقا)تاسوعلم O)ء

الذيند،أأنه4مش11!لامْثلمجمليهعب!إلى)!ندرم!لاهذاق!و

الدينباهؤ)نباتنوفىحوا،رصا!نالأْب*إء"نلىو"خا4بءاْادتهسلمهمأر

ح!ونمو"خال!2هاب؟أالاياWوصإ"دىبئةضألذىوان،ا"كاهلااممماوىا

سميممصلالذينأحَمالاينرص%الاوءن،اقهتءإحضقثأناالأقو5

وسالتهأنج+"،اإين،كاص"حايح!سثونأنهممجبون!وال!نيااطماةق

-ملاا)مسيء؟ا،مس*جء-ةةءقالمتىفقا،4خاص.ةلياصرا؟ىءلهصورةءة

دسولا.ور"4.اى!ءصالوة12)لةا!ااهءلمساإصرا"؟متاف-رالىإلاسللمأر*

.!3أ،5ءل1صر!غا!إلى

هل"ةلةر.اؤءوددبرا)02،تءن42إنوإوهه;إلى4رساك"بليخو؟هد

يتهفيبذكوكاْت،بئيرهءلى4!بثى!اأنبعدإيهإيذهه،)قهفأخزاهمم

.لأرفىطاءلى

و!بصير،تذكير2حة5و2ؤدءو"،نىأ،سهجآج،ط."إكلو"زهرا

.وإصلاخيمفضو

ا،بمح:انبر*ل

الم!سيمحعليهضليأقهنزلهألالإفيههـذاوان،.ليإفي،و"ودفىلاشك

امسلامهوا4أاصلاة

اقه"،نجأالى4؟شيروالته"بالينهدواعهنا"وفى.بو"جارلأاترتا!"فقد

مين*هاينرد!ءلى!،حيرتراالتواذ5ردهصو،مامسلااةا)ص!ءليهت!بع

19-5:17ءى11)

94انكلرل2(3)

42-15ءكا(21

1:15)4(ءر"ئط
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زكلوأ،صل؟ألأ!ب4بب-،)قت"عسءدتد"كتبهـنافأL:الماأو

هـممشكلغدمنمألمعفداو،"شمورةةع*يرصو.ح*"،الى!12ثؤدصرءاداسةلم

.ط!ذ4*إأر

"ولءرقسالمهالتلىصبيلومغها،فىْصو-!ايل*يفلإعراذدورد9و

يواوةةالهّهء،حوتقترباونءالزألدع8،)اسلام4"اءءبىلو8مج!

4ءندكاةلصرورة؟اورلمومأءرح!*-،أنبريملإو"ودة(1)،لإنبر"لبأ*و)وآ

"ينالمب

صفهوةفد،"لالإفير3ذءنيما)حلأرا)ةرآننىءاورد:.ئمماثا

إثنبهلا!يمكمأكْأنزله،اطق!ارثقءلىو.لهصز!هدى4*ةبأفهكتات1نالةر

أنزلهبما.ءكملموءنةمهأدتهانزلبم!الإنبر"للط51واج!آ":يلأسراه!ى

.(2)،ون)ا!اص4همفأولهمكاقه

ءصدر4؟او،ةاأةوراءنن!!لمامصدق4زبأن؟ر411فىيل*!نالإوصفكا

!ع!هرثا1!لءان*!ؤو":لى+خالقا،دالت*ثن4ءظو!ااو!هو،ورالة،ءُ!دا

"دىفيهفييللإا1تيةاهو،أة)ا!ةورمنيديه؟ين1،ءصدةامريمبنايمبى

.(3)،ثنألتق4وءوف!ظوهـدى)ةألىورءتيهثدةين1،وء!دلهاو؟ور

لقاهأ،،ثم،اللّهءنو"ء!لهاةا.،فييمل؟الإجياهقدا)ممهلامءايهكابح

،دايهواهـن3بمابصلءق!ق4ث!ثبو،يمهأرو"وتلاءيذهاحماععل

ادو!ق"جود)ماتجاذجاؤشيماىأىالةرإلىثغيناثتين"لاءيذ.ابهوارسهل

بأ!صأءثلا!مفياءمرو"تتاا)مفءصرفىإيهاإاو"ر15ى)او،4،ومالصا

نجفاثاْزةمزهماو؟ذحةثتثنا2)اجمميصلناأرإذنسلور،اهاهجاإذ4ثالقر

"-.(4)،نسلوءرا!عماْإألوفقا

1:15)1(ءربص

.46الما.دة(3)

74،دة1،)(2)

.14-13اخي*"اي!ورة(4)
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لدءوةتلاميذهاديح3اليل"رأ،4أظاكبيةةر)كانو.رمالمففقال

اص-ت!.االدينإلى!،08اسراء"لبنى

المسيص!ن،أدىة،*تدااممى"باو،2نالةرفىلممب!حالطنبرةاذعروورود

أركانقركناه"*لهو،به؟أنالإ"وبووإو"ودهاتراءتو"برأيمطى

الدبن.

)نبريلءن*!جدثالإنبر*لءتت"دث"ين11!كاريمالقرآنودكاق

،بثمريه!يمودو،ألسلامعليهئ-؟ءإلىى"وأالذىبإت،اكلاهـو،وا"د

د!ىتورهوكتابنم!عالهبينكاوبانن؟سه!ألا،فوالهلواقعاانكا

ءلي4صيدناءوسىءلىالمنزلةأكوراةسكلى4إوصدق،ايم،اعادالتىرساك"

با،وت!عءإفييلاوراههخلفا،بحأنت*ةيلمال!اريخأنءير،"سلام

الفايسجمة4أ"سإأبتددلذدكيعللولهد.الاروقءلى4فهلاخلافر!أوهذا

التى--اقلعميةبةالص!ربلماث،إهدهءنحالمب"لاءمذإلىا!يمودااه!"واخى1

!ثرإقىانو،تهسزإفامن.بثئأ!رتفنماوأنءن3يتموأز،شةتتهالم

4*"وءن،ياهصاوولمععيح!طاتامنةليلءير؟ةدرهصدتئمجتةظمنهم

له.*برأهئا

تم،ارتولماذا،الأرضرسكاىنه"ياقالإفييلج.تبلملماذااما

فمذا،إ!عه*جاخرةءدقصيرءيرزمقإلىالمتدأولةالأياجهِا!4؟كتا

اتالى.االفلفىالحدبثسدضمنه+ط

،اصكصءمبريصُص!ى

*ا،ط"كاأ!إ!لأ)!د!االمحماجمسييضبئ!

8،

ُاثلأئخك!ا
8
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ولثخ!اّثلاالم!ك

أتراضىأءلىمةIاة*اةد*ةءأثر

ل"يفالإ*ةت!ن

-أسلاماعايه-ح!"!،اأقْأ،ممبء*يينءتييىة!دألدىا،*لوم!لث

:1لث!اهأبه!و؟ل،ابو*اكءالإنبر.،!تركولمالأرضءلى4+اصتمتْإ

يلقيهكان-كن-4عحه"د))"لإء"ذت4أحصدجقثولم،أوصالةترةةط"يئ

،ص؟جمهئب"يكلاصدورواا)!ةولفىا"توأء4إكاتقواوأ،3ء!ياع

.اءلاصتصاءلطقهروةدعامهلحا

إلهاوأتههو4إا"هوااالذينح!*-ملاءا:-أس؟"احأتؤ*إةاا91ا:.إو

ةيامهذلاثإمدت*لم!ون3"حلممما4يتا!فم5اتمأذثم،4؟ا؟متر؟،دءوته

.،وتاءت

"،!تأد"*اةءقبةالكاتاإلى4"اصفى"صلأنأةصة11هذ-ـهأنفيد

جيالالأمهالإفيهذاط!اى411"*إلد*ل"-آأو46"ءتممعرثادينو!لتأو

أ)*حادمة.

"أتلم401"نتامن!ةةءلنمااو.اكاانمإلىيرجعذلاصاقلهر"سم!ب

وإشباجو%طاياظلمأعانذاكآفىْطر!ا*-المالأن،"*إلهمد!بأحيال

العالم،كاونأنا!ءثةو،باتأهاروتلكْ،اطهإة؟تمادوا؟صدلمذات

*،كلاممنأاصتغبكاو3لأخم،4""الرا3عة"دتمماكاْتلكو،4تا!خااةرثب

،4قصوواحاصلةلدهرا!اءإلهةالحالموءلاهاتنهايةأمارات!أبحا

إثن\؟حث-د.ظرهـمقلمسيحاوكان،بأءبنهما3يرووبأْة!م!*ا،!ومصونما

11"امجه."دى
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ْ:هرلداءنةصاإصاء44-دم"اىاالهلملأمات!همصورامتىيقول

اتلاميذ.ا)يهإةةدمث"ونالزل:"ءلى-،مسلمهجااى-!اجا؟هووة،

اءوأنه!يثلمث40ءلاهىوءاهذاصلأونثى5ا:صا"لتاءإ!نأدإ.مرعلي

قو!مستفصوو.د-أ؟صلمملااظووأة!موقالعبوبا"(!ف،الدهر

عدكة،عليوممل!كاأهـ*ءلىأمة"ةوم4.لأ..ه؟جروبوأخبارب!زلهصب

ن!نييضلمووإلىص:قيسلىوفىآ-*يخئذ.لازلزوئةاأو.وتأءاجم؟نواكيقو

يىهأثض!احونثم!ذأ.أسهـلهال-اللأءماجميع!نمهفضيننرنتكاوو

لاثءطىرف)او،سهفم)املض-؟مالأةفاثصءقبمد"تولاو..ءلإؤسانابنا

ثي."،و،ع"بزءزاتو*صااوقوأتاتآءءتظ-!والنجر،مفىوءه

ءلىآ*بانات،إلاأبن!همرونو.ادحاهفىالإنسانابنعلاء4ر!ظل

ا!هوتءظيمبرق8ملائكاتةؤيرسل،عْيرويدإضوةا!طءابا"هع

)1(الىالسهسواتا!أءنالأرتاحالأرإلمعق40إرا!ىفنجيجعون

.أقصطاها،12(

:ا،ص"جدانءلىءقاةقيول"!اية*jbتتةجلاصليالأةنرىوإننا

-"!ق"أ؟يلذا5ى!؟لالكاممأةولاطقوأبالأبزءلىلهبنرأنهانمعلو،

يلأى،صلمء44)ةفىءونI*لامح؟ألإذاإسمرو)،(r)،4كاا!هي!ون

.(4)،م!؟ر

27،629.3،31(1.،24:3،4،786،9ني(1)مل

13:72ادهواتأقهمهإلىالأرضأ"صانهماةصعصفى(21

24:33،43ى5(3)

31:72قسصو42:24متى(4)
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ابئيأتى!ةونلامهاء"فى4ألأءصبمدينأ؟ضاأْئمكونواإذلك،

+(،""الإنسان9بى

الصاعة،عليهةةومالذىهـوذا5"؟ثمبأقالأنباجايةا!ا!ئهوءق

المسيحبهأقىالذيالإفي"ليءت:ى+ينتدوإلى4"اجفىذإ؟سوا،"وعا!يه

ةبلالساء4قيامئعجلر"3هكانقالإفيملفيد؟ل0،قد*414نصوصر

ذتاجءناشربلاالاَنمنإفىم!لوأةول8متىيقول1ا؟يلهذانهاية

.!3)،أيءدكاوتفى)يدجديدبمعكام4ةس*أ"إفماما)يموالمثذلىة"ذامةا.دكار

فعاهةرخَالافىدةاسطادارو40"ةأتو!صامءتا،رأدكانوإذا

ق!ولهقلبدلهأدراجحو5الاسةبماطهذاأنيبدووجدايبقروقتهأن

:"رآءكان

و"مطذ،هتعْالءخئهأد"يقتأقصوفالإنسانبئأهـةإن

ةوماثنا5الةيام*قإنلكماةولأطق،ل!حم"-بأواحدكليازفى

.(3)،4ْو!ملءقتيا1)نلية"انابنيرواحقا،و!نو!وذيلا

ا"عيحثؤكدكا،ليلاةمو-.)اذلاثر"أقدادخصرهذاقوفيده

ابنأفى"لمىإئرائيلمدنثكلر)لا،:ءىةولقافىاثابقةوب.

.(،)،الإأسان

فقد،3يم"أةبعكارةءنالأولا؟يمللدىئدةالساالهةيدةتئْاكة:لماث

!قوكائوأ،للس*حنىأكاوأكيه،اها!أيةنياا،دويعةأنثنتنمارونكاكأا

إلىذلك،تشيركأاأظىوا"ىمعا!مأةوالبمضمقالعةيدةهـذهدوااتةا

44ءق!(1) : Yi

16:27،82ضى(3)

10:23اكء(4)!مل

26:92متى(2)
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بركبهنتكو!لمليأت8:قا.لينالأبإلىبصلموأأنأتباعهيعلمةقدكان

.(1)،الأرضءلى3زلكالصحماهفىم!ففيمككا

نأ،الم!مبحبون-اجوداأءلهتقدادتى4الموديةألرواتْ!تلكو

(!)لارضاءلىأدتهطكرتلبةيم؟بادقرسيهوهـىا؟4و،جلهالأءجاأ،-ء!ح

صىواوااةتةلوإتإةنرد5ةيءكليةكا"لأولىارك!4إلةرسالتقو

.(3"(الصفوات

وع\ةري"ألاالمماء4هىلأولاداأمها،ألاولىيوحئارعهالةوفةول

؟ا31نعلم"ناءن4ونكشيرأضدادالانععارقديأقىح*داصدأقحمطتم

-نسياذسبا-نيررنأادثحبأضدأدتديرهمهو،(،؟الاخيرة4ءلها

.(.11نتاصو

جهقأيمينعليس)بانذىادخظهورإترقهوقفةدكا،و)ولذلاث

لأقواله.أ؟:صاراذلاثوقوعيعتيروناوْاك،وقديةلأثا"ذهاظا!%االط.

.-هبوءدتألذىالمتظر"ونىْطرهمإلمصء!حلان،4إنبوهاباىق.ةخمر

.(0)يمالةدالعمدقئيلا!اءس؟نماسأكتب

6:10)1(كللمتى

242"3م3جىالحضارة4!صاديوراْئتول(2)

4:7!تا!ىصإ(3)

2:81حا-ىصإ(4)

22ص3م3"اطضهارةصة(5) i

،"صترنيبير"هدثسارلاءا"ماوروضاثأ:آم!ه"يةا:"صأار(61

62صكلودط،يمايهدالدكل"ور
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أواخرئ4أووما-.بةاطوررب!ال)مأوصالالةوضىعمت"كنوكذلك

قداهسالمايةكأا%ن(بليانتر)وءني38!صبظنا،.لادىا)!ثاث*الة!ن

ايمكقىالصءرا.إلى4ءاب"أةخىرج؟ينا-ورا4وسةمساد"أإنحتى،دْئ!

"لإلدو*ءصا!اصء!ح؟أنر"آاءأتكا،"مأرثقفص*ةمفىح5-،ابا

واح!د)؟(.عام

ثهمثاذكرف!لىصصا"ألاجذهأ)!وي!نهما،1ة:جسأنبدلاوكان

.أمس*ح)2(اطيماة!ر,ص;فىذلكثرؤ*ةا!ست*ادوهـاإذا

5هـز-الإءبرتضىاأةدلاوكان iالبرمثئ*نىف*قصجهوءل!الأحا"تس

را،لغ:4كواصح؟ا4يفو:ص،1و"يا!4،حاى!ة"والزمنالمحدودةدءو-4.

أةوىا2؟إنالإذأ5ءلكاا،4فى،-4بنطولقهـرواءنوالاءتمانبذ*"إ؟ا

تسةنب*ونهـ!اأأيفأادثطواوهـراا)فأواؤلالىاةذه*و،لأ"اص؟"!ا؟حلاث

ةدءووأا*ال4تا)نماةفىسورةكرتذاىا"ءال!4وص*د!تتنبؤاصدقو4صى.

،ية.15?آصه*أ،!

دحر11""لادت!ة،و70صفة""كلا()"*طممر"ربو(ون).يرماتءين

ارث!موامهذ-مبكنا!صيرهءننوعةيرب"ر،شايمأور(نثاكأ)هـد

.(3)ج-،)دةبةوئرفياهاوءدو-

فكاسلا*اتءلىتدل!اااتصوصاو5بذلا!ام!ي*"رتب؟"كان*اور

(تب!زروالشاقلازلأو،بوراطودوحبىءنما!"و،الهودةآتلاثق:ث*،

افة.المحةالأءاعقفىريءد*)اوَ،

200صrم3-طضىارة14)1(ءمه

26"""*"بيرلرثاا"ه"*سم،ا.نفأةيرظرا(2)

290ص3م3حىاطعنههمارة4ض،13)
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تدوفيةجرة،قكأا،أ4خايىن15*الابأناةولإيع4!ستا*"ومن

و5"مليح!إأن*ةهنممكان"همث،ذإكإلمىءىادواااةر"ولةدم/الإثبر*ل

.طاحالمايها3جبل

:مالأوهالاتإ*ضوالرؤىإاط"اهق"ل!

ردةالواعىأكصو2؟ارإلىبةءمحالأولالب؟اءقنوؤ،41قياأةد

؟-جمحخاقاكاقيلاىاببمهتأوثبةرمن.لاةبيااوعبباةالعررتئ

3ءصدأنصلاوءاءبىة"يافىا!15لو)5!بر!،بهالموءود1،:ارك(5أيموأ

.صأف.اذه5بهأنىأت1،

منإءاارفىا!نوتمهجةو13يشويزىالتةوخبدالأ،دأثاإلىدواكا

امساذجةاةإفيالاتا،ثفرب؟-انم*اإتفىرصآاى)اضافات!وا(""ت!اهـةات

،.فتظر3"بئطبيصقهيدد"ةإ4!يسيروى-؟ءاة"يمقا!نءبدلا،ةا+!13وكأ

اطيالإين!رةونلااو!بصأ"ىلإ*طا"-ذافىواممترسهلوا

"ث؟:!نىاـهو!شاذأو4أيم"رراع!خ!اوصاءوهـا،اطةتة*4ءات"الذع.و

"ؤ!لامءمقس

نو*ظسإآولاءنمذلكبأ"ذونومرثدونلحا:بأكانثلمثغيرومن

صورهـت4*؟الإ!اا)*واع!فاصقخهماواط!يق+4إيما*"11تح!وأ؟ينة/الي"يرْ

.4فى-لمق!اوبصور!ثف"

والأحلامارؤىاة"صوأتَايلوءكاناررءمرا!إنذلكءلىوزثادة

ةثفوةةاءثما؟اؤ)أ"د!أىرذاإة،ة04a*)اونيمالإاة.ثوءنررثةالمف!

دةهة*الهسأتصاكانو،4ءهءلمي4*بصذ"ؤ"ا!ن!ةمإإيمبماى411ثم،ان؟لإاأ

نما!أايمالت!اح!*"!ر13ء5ءلاىءرفي"ةظريردو"كا،ده،رءنماا!ةسا

092عه3م3"ةرامسطا،ؤص(1)
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هي!لميءاكلهـة"ير4*حىيقول،4ة؟اْلإا،مثو*4او!ب،صاامر!حىحهإلاتصورلا

.4احذرؤ"ةدصحلروةالىأ!*"لاا+مهأمنهمحدألواأستصأأ a"ضأوؤرصل

-داةبلأ؟ل-4علب*لولأامماْاهّبؤفىون،أججءلىلهاضروو

.(1)،اخارتح!أيمليهالذىا،باثرالواقعإ3إممافي

4أكلوطاطقىا"قإمضهنركاما"4ا،تكاوناةشكا+لياهذاوعان

قوىدواةح*تصاةىحو!س،أوالإفىاةات،اةردثؤأاتا)بمبؤوبالرؤى

ءممبح-رظت،ايء"مجىءحماتافااأةالتوربنصوصوا،دءم،اةة!ىا

ي!.؟اأةدء4الذئبعاطاابهذألعقمف11!دأن!ك-1،ءارك(1)ي!وه()

خير،ات"3افيا،تقدمون4ء1ى11ليداإتةاعونالذىءو،الأولالمسهِ"ى

.ألالّهبماع؟ينءتداولا!أو!ثترأثاذأإح؟ررصارتثم،ص"يم!ح8

ثم

A
،

أ!ل+،ط!.ا06؟+طلأ!

!تبق

أ!ي

*72صرطرطو5و(ئم.نفمأ-يةتبمي،مس01(1)
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لمأفااالَبماهم!

الأنابتلبة3خاإلىالاتحاه

اخالى:أاقصولاعليلهت!ش*و

الأناجبللن!وينالأولىر!ءالعنا:الاولالفصل

الأناجهلهأظلهافىكادفتالتىامطروف1:لئافىالفصل

جبلنمالأكتاةمنالنرض:الئالث2الفصل

،اصفصبركلئرفيُجمصحمى

*ا،ط"ذ،أ!إ!لأ)!د!اايخمايىضبئ!

ىي!اُ
8

الإنجبل(-3ِإ
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يَقالطككاالبئ

نا"ث!لطالأمحة"ا؟اجماج!لإقيإ.ها

الذيمهالاتباعأبد4مخبلالأوا؟ءليوةةىا،!سبحءؤذ"تاط"ايقا!أ-"ْ

01وهلهاةحمسبماليجالةهـذأينوةتغ!-،)ن!ف؟اتالذكرائبات3يهة

2ألالسيحَالمأروولةا*ودةأهـربفىاثكاربذور!ط+لمو،:رب.ة*"ءول

"هناكد!تلمئهةاْض!او،ا،ؤهـنينءنإلأولاال!طأ*ذ)ل"أكأى!اعندءا!انج

قد"انه:كنالمبءنثصوناطررأىثم،ح!*-،ا-إة،نخءسوهـ:،دو!مب لاا-فى51-"

قىمها"وأا"نزص)إ!3رتإتلذا.كينو!4اتا؟؟ا8:ةبرتأن))صا.4من!رحون

.(1)،*اةايف4ْراا،ةوخبارلأا،حؤ؟

ءئدماكانث!امهاة4أ،توأرزاتر3الذينوزرإدهأننرىا:ءومن؟ْ

وكايةذحص-،اودةةةئذ.زـهم!ءات3حىداثالأصدثءدمقألأما!."ا%

؟..!!لكالم

فيها!وتافد4ةا*ا؟اةت(من؟أم:"ر،ائي**"كاءل4ءودبءوءدااها.

بها،وءودالملىكاوتءنادر،اادىؤمكا"ةلا!2نىي*ءبا-اجود*أ

27!عكلوداطايمد:!الدكاؤرترص،،15و+طورأدء+4إه،ث(1،
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ءىلّوألإِلممضَلا/

نابلافيلتكاوين!االأوءراهمنا1

ا،ذف.9أنهاءلنابالأ4ةلكاةافيىراتاا!قالتنماا"لالمنإبا"ثبخبين

ةقي*طاتجاتؤتاهـدرينةهـةباءسءنامن؟تتسكاو"ةفىرقة+"جك!وءاتمن

ثيرا)قي؟فىررلح-،ا،ل!ءيمذبءقئراتاشقآا0فاكاناةصآ،(")َا!يىيهاة

قاثايتر"ذا.تض*.ارصثم8يمانالإت*يفات4ة3.ىوءو)و،اكح!2الذ

ضةبهو،ظازح!*لكوـههحَ،ا""ياءررةيرصة؟اتمدوفىمكلةبثآكل

اتإا،حتوةمذهاو.،*ت-فا(2)نوثر"بثاهبثم،لاء24تلهااوور،ذوالهأ

ا"لاءجذ-لأاءنرزوا،1ى8قاثاامراثباازلمو"ستع!كا،اقياهاقيأتةوعرءم

!تصعثف(أصوصا.خبو-لحفى8*صاْا-ء.،حبحالأةوامنهىبة3*لم"كاثائ

الوةق!فىو،ا2!.اوءجاتحىت!لاو،حةب*ب،ا8طا"وأتا*ايق)ب!سح

فى-كازت"،4محالةت!زنذأتى!"اطواْتءقمو!ءاءلىتردففسه

.4*آةإثااتوُهإأأ،مادتم"دى)االهظرتوجماب-"لىالأوابات.خاالصح

ةمةلأضال+-101لما!إأصهةيهث:يندةقينا!"ألاة،إةت(بوكاى)؟ر"ذ

له.الأو1،!"يمح*ة4ءا!ام.انيء!ءبءلأاأو.و،"لمتسث:،أإن:ةيةول

ق4تإروينارأوني؟الزعابلةفيءلالإإتماد4ز،ى2فى""اتراثات"؟"الق

لا-وا81أساص(j.ة"دكص2ةت11ث،اتراإسكو،دج-)؟ااومحا2اثفىا4ثكا

يسمبو4"ةبطرب-*ءق!فى-نومر5ِ*،ا".قود.،ء:ررزلةياتواور

هذه،-إينإطالروا-ة-!عاالحى4"والإه41ح!ءاْواه،اطا!4تهث"مه

ئد.إ-)ااثا"ترءن15"إقوا)قاالةو؟أا،،واتاتالر

الصة"4كت+فى،ث-اة)ا"عإرا(1)

ل"-ةالأاآىهـكتما.ب(3)
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إطارفىغامفةأصلمويةيغبصاياتألرو؟طورج.دالةو1قيءجإن

...فيىتاراسص!ألها؟ممروبكلأ)ءاإدىذأ5.كل..('اكواة!4).إلانمج!ل

إصرد4طيمنو:صءالذقنط؟الأ!"قاوضيوفيةةونطواراكان

هذ..طهيتظروفخلقتى)اهىهواءظمج!وإن،حي-،أحياةأحدأثكا

اكني!س14تطايمءبرخاصإثكلاْةقلتةقد+عالمصةلاوألأأها،ياتألرواص

.(2)،0لدثكااالأولى

:قيةول2خرإمعا"يئاذلكءلابصةبثم

آ"رينينوعهثمراولهجتلامذ.يرتيماثرئْأةب-ثفيىأثترثحكل"

اجمهـ!*"واءةوسار؟تبثفيرل!*؟جييللأنااقنج!دهاالتىصرالهناهذهحهـةا.

أتدتد!رضابتوب3ثكلفىأدجرالتبيد!!يمإءكامْ،ؤءتين!ا

ثم6ا،ثةالص؟هليءلهلاء24وروايات،ابجيمأقوالض*:او،يمان"،لإ

ا)كراثيات4يكا":*اْن!3بةجتو،االأشكالذه3ين"أ،إثسأسهتعاا

بي"تقو،صاطالأوف(ئفمعف"!عشتأصوصهااكاتبى"ىإثةآءولأ

حث"ص"و،سو"،)ال!تابق+أءلءنرب*بوسذاف!مهلا-لأ"تأجات

!وودجمعامفكلاب!ذا،وماطص"!حتءلى4أ،فاسهذه3دوتر،لأ"طاءاأ

4،اكوارال،والأ15إام!تأماةد-+مأره41،وب"!ب-كلنو!ة!بملاْ

"(4.31"8الشةة

ألضاصونرددإيتاة*امةاا"-ذههينمضااصتهيمابإءدالوسعوق

:ى5بالة*ر4"ونكليثلا"4أهورقالأأا".ليلعكاتالهاتآلاولى

،ج*&أ!ياة!!عردى!يالأءئامإينصَوأرثشنيئ*تراث-"

الأمهه4"!رواث

لؤقا،*ئنهر،متىاناجيلأى(،).

76،77ص4اطدةالمعارففىوءفى4المقدصايمعفاسىةدار(21

77صل!اقي!ر،1(3)مل
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عناصرر؟ررفر،مجذدبو"لكشكالي1!واترأئلىاهذأ؟ءضدي-يق-2!،

10،11الإيمان

و"استهيى"فنمامت41ْةوورمححزا،أإسهت"الؤوأض!بل؟اتذعكأ-3

*!عباا!متب!ثى11،،"ةلدا4لهصر،،او،!مل*ةاواا)تلاءبذ"!"ثيرضلإفى15ؤ؟قا

.ءعليةي!ضصونالذى؟انالإ،!اهقْذو!ضوونوار41كانفةد،؟ألاولى

،"..ح!*ص،أ"يماةأثد"أيىمرد

اتراثااْدح!طجماتللأ!ا"*لقإكاتاياص!2نور!ث؟إاا""جاند!و

ت،يمنجن!اتر3الذ"ءظة-4وعا4.1إوت!ملابالأ!ثسكالو،ى2الشة

/!/..4ثفيد!سار*لمؤ.

"،إالاوساطمحتلفكاءجأ"*إةا4!ؤت!فظربخبال!.تا:اتت،اككا

.أ
)طصوبمءلبمادتر4سغصامبأ"رىنا"ماوا..شءا!اكداجاتأ"تإب-"و"

ا!وروثاته.4أءطت؟-".ظرهiو"آ-ب-!بعت!اباتكلاكاذتري"او

تا"يه"الأأن)ءاىتةائاالاألىنو:"إمبإأ.ئمى)و،ذا،4إوا،-سلأ:و402"ثق

!("1ية)در!"بيةألذاىأتوالنزاكآإلىء.خماا!"ثص31قئدل!4أصهتلفاعؤ

-:!لاط(زأدة"ى4")بالا*لاء4اق*)!تهـنال!سزأنيقوةظولا،ه!ذا

الىا!ت+ىلأة-!تا*4هـتأ،-بمحأصيابجنةةلمو":زتةولنابللأا4عتاة

ولم،مل*!ئء3الآ"إوبىصبكفى4ء!وظْتكاا+لة8فقر)تءيرأفبربلله

لإن!رمل*!ت؟اصتطمت"قطدثفي،3أصلىن!:يرقىرفىذاكإذحروأ4قي

-"المقإوما!!!لكبم201ءوءنالألوفدماهفأهرقتافعاتىب،اومالمئازبئت

المد!.ءذ؟:قلإفيهلياءفا)ةإ+لةالةةراتتلكءنادةدزهذ)بقىو41الذثفي

6نأب!ن))؟"وهءا؟ثنتقابثو5و،أهلاهوال51بهةلمهب!ن15لأذا؟ت

"!"الدجوك!بيرد-ْءبرا،ا"وةاءقي"ىافى:4انكمه5نريدوتثبتهماو؟ين

/،:،!/ب26صوتكاورها4ألمسيبيشأة("1َ!
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بسهب4ا،ممهه"هفئةصار،بومذأهشيعاعباالاببفىرقالىالأءرل؟!ح

،انبريلأ،(40ماهنأكترذلك

معتماما؟ةةقهـذأ(ه")ز"ى4،؟ا)تعيقبأتالةرليمكاناى

ادلام؟عاى"؟ءبنكه!8.لية(:لإئر،!نإيخببأإلمحظيقوالمعل!شئعاي!أت

العلامةةررالصدوركافىءودعاامم!اوهتءدوئانىنومدو3لاب!"!مكلير

*"*.لامصلإىا!

آزءومببدبعثةاإممبحو!وهـاءقياتم3عرفيبأنالةوليمع!تكاْ!ْ

جمحقمج.ءينثمما،تأنلفولاجمناءلره!-تختلفولنموضربامس!تقالموت

يعئى.أ4جهمفري!خب،صرلهئا

افي"بها!ئءحراولةلحسكاإاتياتمروءلبششلزسج!اأخذؤقد

اليناوصلت1"فك"فاالأياتأرو)ن":"+ني!يرليةو،يئايةدةِعقسة!لا

أىاات5الانشامنالناقدْوعأللمؤهـخلتهدوئ"؟ء؟بعث"ئعلقو"قى

ءلهثم4هـ!ئغارصصتلأتةاوءجهـ4ةاتر3ذعل!بئيمتدةهاصرءئياتةسملا

ا!"اعهائنعألةةلاىْوء.قىسه!ياالعالم!ايهاة*ودش)اؤلاثمق9!تجدياتحلإ

،ةي!امجئرىرقات!ا؟طرمر-وآهـارؤةاالأ"حمالاتأرجحعلىثبدوةج!

.،الأديا!)2(يحنتاضْىأ"رىامثلةالاوتلد!ظاهرة

نجىبايخهالرحينلعبد11صوالخااقانحرق!نالفارق،انظر(()

"30الضربْئ20منبشبئبمفيأور

(-ا!ولأ-!.-*4

.49"وقطنزرمجا.برإبخبعيحيةبثيأة(؟).
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!فامحت،!!ئ!مه،+

ل*"1،ألاظلهافالتىكبتالفروف

!هدرءصاتقفىو،+لنبر!يالا4-*يف"اوعقالي"ثثديرلمنثفيةى

وآلمناح،سه"صيا11)اظروتءن.ضىكلقىليبحثأن،ةيماثراتؤ،او

ب،!لالأول!ئك4الضقبوال!لجثة،.نيالد1

:التا؟ةبالكاروفص!"أأءدالاْإ"*لي-دؤشلتاريخو)كقج

الد؟نية:الئماروف

:الاقباء؟ثنالطةاءد(قنازع-1

ا،.ةثقاقإ-بب9ةثلمىأا؟؟اءقد*إزءا"ءل؟الأابةقا3عهمرأكتةفلأل!د

هما:ن!ة!؟اطةكنصادصراحأثرهءل!ظثريواس،ص

يهكاار)فىوق40ب*ءحلأ"!ثبوخنلمويمةو،ا،بءيم-4ية1)يمود(1)

اخلاءيذءاو

)دعوةترصيتت:؟آ!)41اطاثفمايمةلونو.4الهوأ"ةج"*"،1)ب(

.ةي"ذولاالأءمءقالإوددَير

خصمأظ!ر!ى،4ءا!م،تاةات3،اخنازحاهذ)أثرءلىتثكلوق

،4.1)تأب!رو4،ب"و،صبحاْى،ظرءِة!"وْ"يها

فئ-ابخث!ْأفىن4َْظ-طأمقأنوبد،:؟وكاىإس"وريمةول

براصةملا!ْثؤ"،ا-ظالهاْى-أَلا"ةاجهليبه!ضبتالتىالظروفدرأ"4قتوضيحاوَر
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"ىالتعديلاتتوضهعإن،الهصرذكقساثدأَكانالذىالدةىأ،ناخ

!ج.صوتو،اى"شةأثر!11عاىد!تءلإاإقت)اىلىلأواالصفيءفات*ةو

نا4ثأْلاحا%كل(إليناوصلتأنإلىوصلافت.د"اىاالتديلات

متناؤضةو،40مفموءير"بمهـ4اتجمبسارأهام4لالدهـثوراثاءنفيفىف

أ"تءالةوا)رربث"دالىناي،اْلاب!ضرفىتذهبةدإل"امةلأامك:ديال

تدلتإأة"أل،أذه5شل،"طىمةةد11م"ءوأثهمهاف)أخالوقاخ""ةق.أن

أعاب!االذىلالتعدوء!،الةصوعريرر!حت4عليفىالإقان4ءصاكلع!لى

.(1"،ذلكبعد

أدى1،،الأ.ا"هلوصمفىا،بءِسإسهامفى!صرهـذاا،ما"فةول

أعإصراأن؟وص!ىثذعر،كا12.!وصهيمءفافىضرو"فىءوالإبمام!ألى.

جاةعقحتابات"مقير3حشدإلى،و!ئْأةد"آوا"فإينألمحتدم

،لاءةاشوضهأ0المي!4و"وهكثرأس)و،أكادإذ،""ْ"ةولأبمح"

اولهحأ+مرةلاثبذو"فىتهكا،ح"-،القكرأ-ةفا!ءتبرأةدكاتإذاو

عرنةدلهلأفدْالم!،2)(لثب!"ول!لقدسباابةوالذيئأرتونطوأر..

ولما،ا"ثثربهال؟"ولهمنا،مس:حم،*صالذينؤلاء5،سابف!لى4*"ب،ا

أنأكدبأن4)ةا-صر4لثمرسسرشفةد،ته،يافىت*-آافعرةدحنه؟لم

نأ4إهوحالمسوءز،،دءشققطرعليله!ظد-ة-(ءحمةبإمدا،شح

؟س)وإدوذسكلا"4فحونأن"م!بح!قي!كاق،4عاكان(؟"مساءل

سؤحكى؟ةحن)و،كأيرةاةتزاضات!قمأنا،ةام"ذائخوأص!ط

إثن"صواعصولولاأنه-نا.4"3بيرةيأ؟!هناكص-؟اة،:أ!لانا،"*ل

68صهاو"ماور4المسي!تةثاَة(1)

.ارىفيوايمةوبيبىالةدثدير"(21

http://www.al-maktabeh.com



-"43؟ِب

ى؟باتاثعةاإ!ءإ!صلناحىا!،)س؟وق(!ث!ا؟بببلدتافاأت:اطو4

،،ما)توتىا"نررْئ"4

ثق1،لمدءمراعؤترةقآرتأ!دة،أطهـاء"4،باتاصلاخ!ا"هذهنلم

تم!هفالهمهراْدهفى50حت-،اءن؟اتاباحثف"ءنْوانب!*ت،تين-"!"علا

!أ.ةي!+سوا"12كل"هوء4ْ!وصإكاائى1أصر!اد-"؟"4&يمو!لاميى!:-،ا"

أطقتوا!قحن"لمى)أىفس-ألاإلوؤا!ق8:هدكليسالذى،11،ألا،ونو+ا*

ء،))"اصكثإ"قيا"تارته)ا،لذى"ش

،بكاْاخذنيتين!فىا)ءاإ"يئ4*يئلداأ)ررعه:*4ر؟فىباا*هتلىءو؟إهـذأفى

،ر3!ت،عآمص"باءقءته"الأذوا!!س؟ت-*يمنا11با-:عءرر

ة"ا-اا4إاءتلأتأ؟زى4!ليالدا)!وا*ه!يينع"اأفرا(أن،اطضىاكأةْهخستي

!تاقةديا-ة"-9داتعاو"ودإ"لىأدى..دأولاْلاا!رءصى4ت"ب--،01

.:أثضها4َآتفىا"!او*4اكتابات!"جإا!ذهاثرء"ءإى!"دو4فىةومتدنا

،نشأ:لمءتةاؤضة4فىظقدء(ةءوتا!اءأنلو5:ت.)رودوللقي

،!الحاص*15،4"رلملىضب!نبى"حهـاتقلمة"ا،آت!ذدةا4*ىحاب)كزعصى

ديد!ثهلآأص"زحىدرءدملكانس!دثلم!ذالوأن،4فىتإقإ"ثاتو)بتقاإلى

ءإيها،ى*طألتحاصوع1)إ+و؟اة"4)3(4""*5دةدرو)ةد.،2)امْوابةا

ا!اولبة4يةيميز9تا501فىيااليوال!ةلطداتى--زيرةتأ4يهيملدأعالبدءت.بيل

73،47صر4،الحدرفإإهاضهوهقى4لمةدصاالكة-بدراسة(-1)ْ***-ر

-دئأ*ور11بينوالإضهْلم!فالشا!ررور4:ظاث!لاصكا"بإد"يرأ3)

ليدلاضقاأديرء،ع"صويس!حبثءْمرووىاصءنياةرب!ملااتإتا4ادو

.*"..4اغتلةتاف؟إلاو

(r)الهولسيةْالممميييةة!يةنااصوابالمسيحةفيير.*
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!ْد)إل!"ةيةتماءله4"!ح*-،3251عالمسظاْسس؟)و،،لوالجدشيأإمةحا

!ى،هـنمل!م"لم"غاء!اوإنولأنه!أ،الدع!ذهءنإةيهاماذضلعرةئا

!!01(،؟،الاكاوأث!اا%لو

:4إبرساوا،مصه!حهـت؟"بهـؤ.دةةتوكل-2

.و"ط!ن4لمف"صلأالإأ"كار4ايهـود1ابفمق"حنماوْحبم!مل،اب+صْناكدلة.

ا)جؤدو"،ائهمهجزرر5"ز.)و،اتهممارمن14ثر"1هصاأكلاباو،أصلا!

.إن3،قا،دهوادكيذ،نهل*واقواةة"وأوة)/ا؟ةدحمب!ملإيلاوءآ*،2برئ

نبركلاا؟مصموناو؟"اكد4ة،"م3؟روصيخ3fيد!ءنيغجلم،ابل"لفظ

.،(211به4.لأالكذبة"ءو"

دة،لهميق!اهاو،ءأب34ثمزتراا.،الممسءحأبموند،.ءنأءر-ة،فرأن-

aْ،ألافا،"لي"جلظ iمحاولةأدر"4رة431.1ةالأسثاوفهيتورِإاكاةو

بهعاق-إلاأخرىوبأرة،4الرومافي4أداطءمرأكئبهللإبقام،3.ء

آخر،.وعمنلهودايمإ4.إهـال"يمفاالأعهجات،جيمةالشرمخامل!4،ى

؟2"رو،نوولدوه3"وقاصةوحبلهثذ".62:67ى5،قحجماءذ!قة

ثتهمه8:84ا:-وثقو،؟لمى)طههنحآممب)يمةأة)نا"نبأص:ئنين!ظ"لطموه

.أئياةوماأعتف،2:15."يوحئاوق،ث"طإنربه!ىسام!إ1ل!ؤدايإنه

يمقالمزيموثأن؟!ةصلو-كانو)وصلبه%ب!بى)ىي.هببرمب!دةألقئبهنصتائيا

،ة.المسيحبءلىولأيمففى

فيءوأ*داليمودلإصطماادمحا&يد12فىتمرضهرةحياةوبعد

290ص3م3بمأطضارةةحكة(1)

16؟.صإلإلمسي!يةو!يرديةِية8يموذراجع!2)
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يمةبر!صار"4؟لأر!وهنممأنوير3فم-3زكلق-4التفيلق،!س

وؤ،9إ2أصةوهاأإلا4ص*ةفىو2*اأيترثوإم،يل.ءاإءسلLوكأ،لملسرر!؟

و"ال"ر،زالملطوأمساهـرىأر،الإمونلأتققواضرءىخيرنا-ةإع!ثمئز

أحد)أنب!جتاشأناو"ةارةهةةا)امنو.و،الاثموأإصأل،ألرجيم

.(؟)فييرا!بءرالتى4يمالحصقاتالأوةىيذعرهأنإفىحربقلم،

ءلميائ!3وهبئد.2*9ءنثقفاسلاماءلهتجالمسلقدكاناطبعا؟و

تغطحي،والدبنفىتشدد!ءلىمآيفوْةلاسصرجاءالذىالرسرلفهوع

اطمحةوء)ريلموأاآ*!،2ابتعالعا)روح"!أءلدون4أمثرباق:طْ!ة،

الدينهف"ال"روا؟تقيلاللّه"وىو.

بيملنالأ؟كتتالذىالعصرفس!وظرفة"نهلاأ+ءاJءو":"ير،*"ولة

(5!حودةكاأى-يةالمودثهةاثمر؟ثينا،مسء"م!ت!هامعدمن"!كا-4وما

كاذوأ"ذىلإحتةاراذلكى!ءإلىتلهبون2"ماتممما-نأدع،اد!شدو.

.(21،اهـآتبرا4؟نور!شي

،الحصاموهذا،ىد!تاا،ذا)&+كدء4،-4أءآودتأ.توراقدح:طإبا؟

Iى".-،اكرالةءلىذا5س،"ةثأنولأبد *Jأا!مطالأهنة:ةأ3ةالإلاقى

الذميالأءلءلاكا2أامفقثماتراى8ل*"انلأاباتعتاءله4والمشاذثلد؟او

ثيرة3ىلي"(ةألا4-أإلىذلاث)يضإفكلالأؤا"*ليايئولىالأصولبىمت

ناضْإلاصاهمةءلهء*تدةليمبأساإ4ليو"ها)،سبح"يرةءيى؟ا1لعدد

.وصافايرتحرفى

165صاسا؟قا(1)

54صو!أورهاالمسيو*4ئشأة2(ْ)
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:(،)دبة"سيافهوالظر

التخازغ!صبالإضاة"الم!،"يةسياسيةظروف4هح""،اةا!حذ؟قدأحاطت

قبل*منج*-،اع15يأبترلةةد،4ا،صي!صالكاوا"فإينالعةمدةمى

"نهبتذوو،لأبدأنامنهتةثهرماالينوياا:افىامق4نيارودااالساطات

ينم3دهب؟-إاصطمادموكان،4سةئةئيازلا!"!"ذلكظلد،ولدبا3إلإ

.،37رأعلالمسيحصلب"ادثةانِاإ،.محالص-يخ!"اوإذكا!اد!ثإكا

.اخ!ح"لوالإصطهاداةىف:!لايردءنااين)كان"تلمهأءحمربير!ت!أ

لةير.-ذممحتم،اكو،ىالرس!كادثىة،"ةثو4!ْاما)روالدولةلقدكاْث

-والةصارىدا!بدول!-افالفهَانالأدذوىنبينالوطمقنصالوْ

وكان،فنيةالوياةاتللدكايةحر"ىثرمشعا4"ر1،و228!سطةوبمباشرة

.ةرردهوكهع5-آاقيلءنذئمه

جميعمطا"لادي!نهذهأصاب"نحتةى!أيةعاالروال!ناطاتوكاذت

يتبر-نكذوكان8ريصة11ئمثالمام!ابزوراو،ن!؟أاةراو،الولاه:تةديح

نا؟!يد،الدولة"فا4الموأءت"قأ،واعأفبينال"ذىالولاه؟ينء!نابة

،!جمصركةرأذلكعدواو،بهروا51كلأأءبوود2+"3ومه"يينالمت

نظاممدمءلهتهلطرفةءةحركه4+د!ءداانبرتض))سدعةل*"ا*ح

.13ولاوءدماب!صيا؟8وذالى،روماةىآ&ا

الو.ذية.اءيهتأنأفى*لاردوكان4؟الوهقىةةرا،"يرء4ةدأتكما

عةوموفى،ال!ثمرلوْض،أكمو،))فيمرى"سالجىءامجدأ33؟أن!ه"بسمل!

له*الجى،5ارأ.نىو،يقإطرابنتاوبخ:ا)فىئرة.ذهةىح"ار)ا!أ(1)

إظثار"و،مىاط،ء(وأراس!4فاتدر،ء+لنإول؟ىو،وزقهـهررا*"أأ!كذ

3م3"ةتدتوارلولاطصارةوةص".ا"ندىأفه4"رلامث!يخ)طق
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نء1"ريللأإهنههاكل4"%و؟اانارةو،رتو+خا،يةا)بريرو4ثث"ول،

د*لاهااأك!يوض*إوكان،ذروتهالأمرا؟إخحقوقىةيمصكيد

نهئتدةهاسنم64!سنة!رة،إوسدكاوبن-اوتبرْ،،رءص-1

!+،،م1ادع!إلايءإايماث*اقب4،"ر4""ب-إالا.ر،؟أقيولومافىالصنوا.اةلافى،م

"أ،.باود!ة.سأطوارة!ن85ر(إطرعر)هد!ءق"ضلن.نص"ة(!ذاأذم!ةتة

3ا،سبيم!**ءل.وهر1،دءو()س؟ولاأ8ءلا!ع،و-تهزوهـ*4ء!جساوةتل

ية،رد:حلهالإ"ا!"ءلإا"بصا(ةسر5)صاَأل.ؤو(ف!-إاإ4!ةع؟ضرب

الأولىتالا-"رلا.نونقييخره.ولاءتيرو،اتاربىجممسرهقر"أو

.4-"5-،)-ق

.صابة-كان،ئممو40قطرو؟كمةولْفئ(نوأيرأب*!مْكاوإةك؟.

صإح!3وكا،ن،،*ارة)ايه8ل*ثإو،أةسا!اوتصألزءابحبإوأحىد!.

4في!نرصإةوموكان.،حاذص،ال-ةإءتار!اا؟ضهيم!2ليي،مجماثوارا-فى

."يلاءو5ْ،51-تيزكاذ!اأ"ءاه25و4،ثتها5ْ11د!-"أد!"ا

."؟،م.آ،*-:،"*.

تدلهأةلجنأمالذىلمنا*"ءؤداق"صر،)اكاذهت-*إروءن-42

14*"يمأ"ممه،يْكادت(آ،ثيرء*ةمتلؤو4دسرو،:في(ونير؟):هـن،نيي*"*-ال"

:إ،!،م.صلأت!-اان

سر!فيوو)أء*ا!ثلميمرأورسم؟:3؟سْر(!رواء")ةرؤىء2د2ث""أدوكأة"ْ""

لن.ويرهك."،م5خيرو(ص"ذ**!صإسو:أ.)ر،4اءطاصرأ"ةف"

وذةل!عاء!ار!ثءأب"كأاظلاذىأم؟.\د)تراجان(ءام2!وجاء-اr!،إ1

أةنو*"ث!)-و،رومةف4أص(ت:ءوا/كا*،4."ور3ْأسه!فده2ء.!فْئ

،ل*4)1إ"صإهعا،ةصطاى8س!لو،يثايماورأ!صقىت

http://www.al-maktabeh.com



ت.2..8.-

سزاله.؟.أ.نرسأ.إدرإ؟ااىف-،اء8.س!هة(.وسى+اتراأ!بماهو"يىْحط.4.!

الةموءن1،اثدْه)":لاهمنده2ءفىرىالةولذاق،4تةر!ثءت!سحمأتكه

.يرىكانينة،لملأىا):صاردا.*صهبم؟اأعصو،ير"جهءنهموةتلا،،هف:ءإاطزتو

م"ؤم3.داد:4"الاوالأته:اداشدقصن*و،ثءْءسولادين3لم،اإليسأدط

،ةأIZم،اةأنادهوة+ولملكاؤثآد-وزراث،!بن:الوه"تينهـا.والرإروض!!ب

،4سهمةينعثكليلكلم؟:وصيل!نإايما1)إءدهجاءآلذىق!لو،،بس:و

4!خا:و،4*صسقكل،!ةثقللا؟ا،وبئةيرنون!ة"صهبريصا)ةاإحل!فهْ

jءلأهـلد12اصطمنن13،5 ، , a21ةتكو،الأصنام؟*بادةا)ءاصأخىذةد

."؟مدده2ءقمدص3)اءلافيا2011ءا)ةصاكانكا،ىهالةهـار4كاؤءئيَاكُصبر

إعد4ءلطصد*،ات؟،!-هى؟أتوأعر)ة+ماصر(ءد)،!دس")ت"؟1ب"ر 10"،.".-"

+(البت!)!مبا

،/كاأ)؟
أعص3الذى(س:؟.*طوأ)و(ثان.هـدر)ر3ءذطغاأثذلا!اءهذنو

(إوا*كارب)الأسةفإءدامإأبإءاثمم155،ب!امتلمد؟)فىبإغدأهآ*

.ةيملكافيلور؟ا

ؤبصرص:4لموعو،)أك)أوررهىالذ؟عة-ء!(هـسءبىأد،ءإرْعثم-5

Allءدءبفيج!له،ممايممانات!"ضاو؟لا.و،روبده2ء!لأدابم؟أ"لم-!اإذى

"مءامقءرصوهـاكلأعدر،وإ؟+كارءاالرو!ان42؟اإمهـالإث!؟بأث.

2"*رثعأْتْاو.4سيتْولاءيرالدت:!4خ!ثااأعابباْة*؟ىثكل!م1؟77

"ن.!"ةدم،ءسر،"أأدتو،4خاصثن-ء"،1(!ء(زأتوأو(خي"ذ)قني"،ؤلا

.ف"ةافيث،ذؤبمتْدمبااءقل:،و(ا*وقئمؤن!*-،از.كلاهتكالكبغئىْ

قوئصكارلاثين،الذن!؟ؤرب!"،أ"!راولقءل!إءورالاءبرارأىن!صو!سة"*،ؤث)

،"ذعرافصان،ةأْوَإة"قى.4ةءةةاالىتءمرءتل،ةو،ىا،-هـ"يئ"ال

ك-متو،"4*ةزالوألىوارزدوا،4)نأمسيمواأْجرؤ*آمبأ،!مءيهى"ىءحمء

ثمل،ةمنلهْئنمايريصللم"يبا"تأولاآإوؤهذ،خهـم؟بدثإ*ونوأرمل!ب"،

ا،را*.بفىالافْى)،رخ!زقيلعان1)ذى("أتاس)3وني،"تءأاتلوا
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ءلههوصى3ءلىوة4إبا*وللموأفيإلىطرفىاقدة(:سفييو)د*ة84:وذيملمدكا

\*عاقمنفىأأوهـنهم،4"روررقتواز"-دهثوىحتى،الىىيدلحدلم

.لوصء4ا!"اأ)ةيرد،أبهةنك.)الإةلمدفىتلقىو(،"*عز)محععفىثو

ءاممنئامبحرمسء4ة":مةسظلأذىا(يرسصو)ءلمثفى-6

منبأخوةد،شة4همنءالأة!لألبلإ.ءنء،دهقارىالشصعانىم252

.بوناقااصبورةات11آ-ت"ق4؟جرنفبديردعانأنمبايت*ذثدة

يئءرلاسكت"أوبمصر33ءكانءق،ء.رإالنص!فأوتلور!إلىروصا

"!ةثكل!ا،كا431الاَكال!وله*صبةلاءجندرباإىو،نمىا-كااأد!و

أنهطوااننك،"باباا)فئلمثشة3هفوكان،4رةانبر9فىال!هير

.الدبالزمان

.عكلامقةدأ،4ذ11اة+ء!ىاالك1(سءح!كافىأد2ءصاهو"ثن-7

.،ري!لااقتلاونأطزوأ:لاءامنآدو2*"ن13!ارىاص:)اءلىإر51م237

صهـولة*قاملااةمهارىاعلاهق!تلواد..4)ثت؟ملأصه(اإهارةافهاسوأخذ

صا.فيإولهـخممأ*اء4ةيادة

أذ-نصر!،نءاوالر؟أيةاقيوصلموانامف*بأصجألىى"وا4أةي!دوو

راط"ألاءنأيم!13،(اع"!اونر*"روثاو.ا!صدةف4وءزواتهمحروبهمفى

نء)ا-ولثرةاذلاثبتبرلم،لحكابخ!الماهـتر!ةطحلموهف،4دة2)

:فة"ألاةولو5كا4صم:درتالاقءاء4اودةت.13و،ني*"ب،أ

سبتسقت10و،4نبرعا!روب،ءيرأزفىأةصالردةاوسادت("وس،؟.)دةو

رومة8و،عاولووْأ!صةفام1أءذلاث2و،!فامأورو4*3أةطاىف*"اءقكل

ثييرأاقىةقد،ةيرة3ا!تأذلاث!ن.%اصءاا.تعاو،م25ءمعافى

.ا)رؤوس.نهمةطصت1،د-*.،ب؟)4إ15خفطنالروهان!:":سم،أهـن

،3وقدكالنه،ألقىءنا،قتر!ه"شلاو"وءنهـمىق)أو،حىرق"قءنهمو"رق

ممولا"ذأإصافىكلءددهـمم
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قالعفبأ!صأ4ةصءفحلحنفنذلك)ظاعهعكلليللدأءليوجمك

إلىوألا.فتقال،2ْ!نثدقركءلم!ءملواأنأبر)الذينم!و،ألزمانذلك

حبن(وص3زا)الملكد،ءىذلاثوكار،أوومانه!ةلأصناماعبادة

يم.احراالةرآنتي!صذكركا،3عآقآقفاءو)وإو)ص

شضصكلأامتثالبه!رورة(يانفاير)أعصمآ58عاموفى-8

.ذلاث!يعهءنوققلكل،!"بصقيهحكلموحر،*باوومائرللشمعا

وقطعتةالأرةمة4ثهامستءقرؤريق!وب!يافه()أستطيتسالباباورول

وقل(4،قواطر)أ"ةفآحه"رقكا،4نبرىاقرأمهةف(يا!برإدإسر

وأخذوأ،2؟هصْمةفىو.3أهـوالمتذ،أو،رئالةمهأهننلألوفالكذمق

ستعصرا)و،2جلمأرق*علاملا1ءلمقتو،وز،ر"آوحبس،آييءالبهض

لة.لدواونثفط

غام4ء"كانالذىأا"وسلمدْدؤا،لمكعمدذلكبم!يأتى-9

الباسةقء)و"الاموانه*ولوا!دوها!بذبدأالذىو،ة""رثةام284

فىيرىكان،بهةالأر"كامهأحىد("،يرثوص)ودبههأوقالدين

*4الآبءإدةا)ء؟ؤأوف!ق8ا،ء،قا"،طا!أقطرقكاْد).4ءقيالمسب*+ة

أمر،)كمارىثخبعنوبدافعآري"أو،يماقدتْاككاَالروفائية

سلأونوان،4!ل)لاَبنارُرإلى!نالةرالهقربأنم230م(ءقسو؟ايدةلمد

ص!ن.لعابالمثوالفت،وا؟لمد،باِلت!عذ

!ي"ولتدء؟ا)ةو":درةوءمرؤ41إل!توسر!-)لاثبذيةبنعولم

م303ءامسمارثيرْىأأهـر40كا"إلىد"لمدثاْوسأصدر"ى،94لصماط

وأنا،صهجى*"أسان!لاكلمتانإةءىهـنب!"حكثس)أئاسة4ادةهنن

،م2عأءل!كلونادرو3!نمجتمعا"يمعءاَألتر5"يعهابهمتجقىرق

بل!في!لا-4)
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*ءثرءكلنه.أمكلةالإإءدس*إذبوأن.لدولةافىالمةاصب"ثمعاء3:نرءاJ"و

لأ،.!-؟.دثئابتماع؟ىىءنم!م4"يلإ

،بأنجهد؟بئْا5و"رف5د:؟أب5ا-3""دى!دئي(لاصأذا!عبرلتو"و

أل!مء!ءمىةرةلدةؤت!صرأكا،ا"ءافمهـ(ر!ء+دو(يةد*ءوإية)zنيباق*ريا

دروأص.fط3ءن)!ثاتءاىبمقيضو.،أحد)،-يمحي!يمنن5ةحمابقاث9!رب

د:*ةفْحأاءنرلاق+إآأهـر""امةصرءن!س؟تهـبرر2ثقا؟وس.!ؤ!ر

)أءزبزتا5نرلاةء(ق3ءلتاابذ")(إذبثءنم"ةضيروهنا،وءانألر4لهلي2

!!تدمكا*(و"،ْدهـاولرا4-"2ثبرهد-عءلى4ءشكأص!و"ىىحم*-ـهكلرْرءص":)اإ،!

ء-عرية،8ترةو4دؤكلذلك4"كاهذ4؟وقد،وألوس!(إلث!،1)!كا،4

ؤالط"ى4،سيربأ"-:َط-اا"،"*(:،أاثدة1،اق!دءد"
.ص"َ-.!+.مرسرو+مركا

"كهن"ولديبر).ضكاسا:أأأن:.مةارتودلألو4:ء؟قاطكا!صر"؟"*هء،وإ

32،ف!ظاءنثةث!رت3213طأزأو،ءظاء22ءنطوه!م!تذص

قطعة"أموتقىطم،22"ور"فىتصبفىأوواأو،اخاوكان،ف!لص*ءةا

.ثش"ة.إلىعا)صلم:اننإثدو(أش،هـارأ"ظااؤ4*وار!ت،0101لاحىعىير"4ةماَ

ْقالْاءارائكا"ادةا!عءودةت،َا5"زءأبزا!بر"اعشر"رن):3ا.ءطو

32إررصوءإق،132،رركأثيناتءاتو،فإةر!أفىتتا،*!غ)ا!مر/ح"أصا

،-ا،لآضرض*:ااو-لموؤر،2،!أه1همسصاإرأصبو،"ءد3أو5َث*ت

ةو)ر،افخ!قى4أورإ:ءأا"ى!ال!؟و)ر!ءأو،أ.وصإ:و!033G"*إو"هـ.رؤؤطورتو

أث"ارْتثنر!تإلىء20أجسا!ثدتةأنض،:)اأثلاهةتوءز،!اقاط

Luات!ؤءا.

قء4اكاذلكءلم(-5)إصلوةدو:لاةاقا!ليةا-كاءباإ*ءبثم

!فيافى"ألت،راأل*"ألماذه8ق6؟ثاثا*ء(إالو4*تهـ!ز،*ذ؟لواْءا-.ا،/-*!و-!ن،ا

،ني:-.داءن4:ام!ثىخوغ!وأ)ف4*ةهـلكأءوام"ث!اادانمةد.12!رعألا

ءقآله*ف3!نءبدوار،ا)*ذابالوان"ت"سلحىايرىثهآصرءددوةا"ى
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بأداو،ر!ءاذين،انالوث!بو3!اطرقى!ص،رومةف4"أءغم،3"دثغ

.(1)،كلها2يف!ا!فىد1،طالاصا!)آ!بلملأد!ثؤلمةماورص

:4ابوبم"بءن4للهة"يمو"يمما*يماة*ادْبا!؟.*

تفعيزرعذ!ادا4بئ1ْادآالاضىماءصو؟فىإنْو1/1ء:ادةَتْاكاقد

تايةءلىممآا:،إويمق،ماوالرلا"كامالشصارئاأة*دأ*:8يى"فىضواة"وص

ةقأطه.صيركانذلكءن،تاطاوهـنالةيصر،لا:!ي"الولاهفىم3ا:!لى-

طأءا!!"،"!بأاممب"ىات-اريخابذلاىت،لهرل،كاويكدءير،دم2أكرا

ءلهودو"ى؟اطاع"ا-إءاتاإرصإهءلى"جتماصاةت؟أدو"بى،؟؟خهـها

ير:"ءفيبث!ول،ا!تا*اعإكنل*"1،ألافب؟زأكلاأذ-هو،تماء!تدبإ-"-

نى؟وءا!أاطامذء4برا.إله؟س!ؤيا"هلطلأامحررىود2%أنلؤر!بر!حاءو*

لكاهءلى-31،صا"بءرح!ب،اتءوأم%رأى-4ممم؟ر41*:ء5إإةا*،

جةقتالرإلىةل،يخا)تارخواو،4اطة"ةو"كاإلى"مترلا-ايمودأ

.اجيدونون07"ب-آاثجنلمسفىا؟ء4ة!والراتا)-إهاإ.ارةةدم

..!.(2)،4تِدايموأبدأ،اادل4!ه)عرأمام(5أ-عبر

مقَاعْيمرالدينفىةبات!"ا-لاصةوا،با!روْاديىء،ت"ذااةد.

.الْا"رىللأمو"ةوفى"قيالوءذيةآلقضاثا

تم3ةرأ4"تالوهءلىنوه"4ءا،151ت"دووآةلمدا،-*مح!هـ4لتضدحماخت

180ص3م3بةضاطفىا4ةص(11

؟"ورلدا4"تر74صهابظوروإ"هيماررةإ!ثملا""ةت:يرلرشا(2)

.!ل.كلوداطإيمءصبى
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!خت-ورفآأ4تيروءأح)اذ"قء4هم!"-،اأد!ةداتإلى4ا.،لإصاذإمهل"دايءءله

الاممكافدهـ"ةفىكانأنهءق-ءهإثى"ءوهو-!بئإطرابنأ

عنما؟(،"فيهكانأل-ؤأأءمءلىتره(؟ا)عءلياإلم.كهأقاء"4يم4ءبكل5

باعالذ4ةب*قرميمءظيىدغ!)))آذ،)وكان(؟هلء*كا)اسف!اصش

ع.ابأ!م!دذلكبرفو،4سلأةرِر*روامرل*أ!ق"ت5؟يخااوا)قىر

.!لوءحرقيبد

،،م!يهـذادةأ:!نا؟ثلالاثواأضثذرص!ةرلاافى"".ااتءسإرت2فاةليا

فيلليحإثنارالةضذجبنأإ3ءإيرلواا"بفا،"ترصلأ:دلالا51عهـم(ءءتةمفا

.!11،ذلكالىذأحا؟و!،الصنم"*كاء*لبدلاهـإلاك

وب!ايل:سرإ*ل

-الذىصلأ.ءدرثةالايركإطرلمردْم-اكعلأ)4إ!مالذكاساافيآودهـذاإن

.\!عةزحز"12صرفنومكانوثتدةا:ءهاا01".أءل!د.ث1،المحصاولة!ذهمقا

ثبيدير1!تءثسحثنإ-،اكلتكلفىو،اطكدةا:ء!إإءمْ!11"ت1،ء*ن

ءلما%.دنة12،أوأا،-اوء4ل"!ثالاقهدفيأت!1أ"اء21ءن،د""وتلإةد"قء

ةفيَثلاسبممرا؟4التهلأنكلؤرو"4.تأىأو،!إهـ4الإلهأعهضطءأصاط

،،ا:"او،أصساإأو،اك-إءأو،صفمااءكابئ"و،اه"ود:*وثكأاثاان

في"بىأا،اذينتخ!ا"ر!لوا.ثكار!لاوملاواة41"تبونها"ء"11Uو"ثلاذإساإ!آاو

!تحرآ،ميوو4:5%أ"*!صلاة5،،-ةقبماتقا)تمارءناذوفىراو،م2نممحبر

.(2)،ندوثص.)ذوكاتا!إ/لأهؤ!أاللا؟.يول*ثةثمسجيءأ

"و!تء4.-من4*صِم-و)اتفىوريمالاثبذويدوير،واكا4مي""-،ادءاةلoلو

31!عنأ-*ق.طربن!،يجعرباع%او،لاأ،؟)-

04/ا:صةثصسو(!)"
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لاصثمامابمعبادةس!اًئلافيرفْضهإنالزفق"بمقءلمه:قا!فاتغبلى"2أق*مِأعسا.

نية!راأا%صفىاءالىنيمودوئم،دتماءباءلىلإقامةا/ضلالة!ميتبينابحهـىها

حيندوج"انءعا-دلهْتهالذىالصدةمج!يسغاإلى:الدءوةقيدألأق،افلا

تباعدتةةا،كأاوفينظنخلاف"ءلجاةالأءرودكق34!عاْءزضصَ

ةحي!س:و،ضرلاراأ،كام،كفى،ا!؟ثةث!يئأإلةقت4ةره:اطلاابحْ+اليم

عنهال!تؤقالحقاوفىامحت،4يف:ولاوبالمسيحيةت"!اومحلهاثنية.الو

.الععا:دأومجام

11فبهرأ)،كن!سةلةحتلةد،:ءىوص!لاإجاسآاح!إوالأبل؟ورةو

،اةور"أا"خمة"ن،وجاأإلىمرسلوماعءل،ألمسيصىلحو41اإْآلودثمه

ءتةئتج،أ"فكيرا4دةوألتبيروضىوحءئمماوْد"وأ،الإفي*ليأب1درلا

اج"ماالمسيي!يم4ا"نزمعتلةدو،روهاإفي؟قاوهبديدترأثةحأ)تافىدْلك

ت!رة!فو،،أنالؤْأ:فأكألمفنى،سو*طأ"أعو!ئ!ءلْوحإفئمات،ْلألهشعوب

؟و،،.إصلاهوحتدة40*إ".-

ا،يملأدىالشابعْالةرقءكت:جْق4إة:"قائلا؟إؤاسالأبي!متطردنمْْ.ص،

أء-طمثوشأو)إسالغذذ)حجمير11للأوا(،مق،؟وور3ثءرأباالئايهعئَب*

)إقهوم3عاذأقييكااةيمثِنأنهرذخ"؟ولAI"ئيالايغل!إبرْ(""كةثربرى،سةفي

4آ!اؤ*أصط!ئذْاا(لةو-ؤداا؟"لإخ!يماتلالثل!بةشننهيرْ؟و؟كتنا4ا4أتفلؤ"أ!ثأعيبماذطض.

*.:"*!تم"آ".....!أة..(!،كللمم.".-".ش،\1،لؤخة،أفؤ-؟خ!(،كئمبخينين

ح!إسةلا-/*لم:؟لم

وميةالةوالعادأتينالدةيخهفا!منبدثفيمالةساو"4ارادوهكذا

دونوذلد،طوزتهمانلحالأوو،اجاعاتسب43!بالوث!*4ْثشعوب

عبادا!هافىانوثنيةحبمءلىنزلواة،الةصافى،اوالحرجءنإشئ.،!سا"سْ

9ل!وتميج،!"،!س!لكا؟0،013فىَلإ.بررفياب!ببحيكنرفي7:ب!لهى%يحليإبزيكاةأءإأ
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عضج:"نوكا،.طةيمةنةتكا،بوء!راحةوصوح!كل12توطةولأ،وضهللاتها

ئبـه"هالءفيوأ،ا*أمةأ"؟خظباألىةربةأأ"إة+4وأ،والؤنجيةةيخ.-!ان!مي

ىنف!*اقتو"4""اوْاجخاب3فىا!ت؟باةوذالمثوكا!،3واتم2وث!جممعحاجهلا

لمج!،.واطترت-ت؟تعأوبماإفىت"يملاة.ألا!أ.ومعاو،:4أ،سي"يم

الو!:تصنصةبيناليتدم!اصر)عاوذلك،!اطرجةالظروف!ذهئإظمرت

ا"ا"11،لا،!ولى-.كا4يببىأؤ

،"!

وةوم،أءر2ءنكانصاؤةية"و!الىالهثمرائبرذأب!رء4ءلىلإلدو%ير

ةامم(لأصهان،وث*بدذ،وهـادوأبووالي"رعبروا-"كن"1لسافىمءإيه!سءئ

الإبخهإقدرةدم2ءةرتم!عر،ة"آ3"كاا"9"ان)اجى*ل:،وصرفقالوا

قر!لأءن3نمكىأثء!ارأماة*رالقا4ءيمالهظأتهةدوءن،!أر!لذى-ا،*دلواا

%لمط"ءث!اإ.إسلاما4ءإيم!ى"؟ءو،ءدو!لاك51ثم،لهمأ)ب-رثق!ررد

ثأوإتيءدوىت!كءأةدو،وةومه"ىءوةوم-دو!ناإ--"قيوم،ئؤس

أ،فثبم*أصي"يمعإرؤطءمق4الأساققض!ب"ْإوبإلىاْلاوثان"ءبمادغ

قى-ءأه،يمةيهلدا3تمص!ئربرع9دهبادة"ذهنيثه"بسملاءنيره!5جمااةولو

صَهيردهصلإدفيا؟إة/اةاوصللأ!رس؟انكا"ةلأ1،4،هـصر+فى4آصبيمأتح!رئا4صنج!

4إلإ!ء!كانةدراأتمحقبى-نيمالإاقللسيكزمهْبتاالهلادفس!؟طور!ثءخ1لسبا

في.أيهإ.الممببفىلاو؟العاملك!!اق!ند!يم!تأقرالمدئهءنلهر"لاخيرها

رص!لم!أئهاوأتهْفط-واح!ةومجمياسيةواحدةبريفيةناسهبىتجي،جيج

ال!بمو!طأف!بئ.غ)ةئةد(قيوثبىءر*)"أسةقياجدوأبوطألىة،أوطئ

(،"،نانلأو

!"صلاسا!ً""!ر،،ر،ساص0،،/0نمكر!.".")(1،".."،..

أإ.".،ر،ر،.""َش،.،4+ة!!،َملد-!"1--*"/..!لإة!

-ا،1-.-إ"رَ؟"،(ءا"ز.،!مل،"!""د"!..إ--..."!!،،،"،*إإة.ح،؟

أفيكل..ذ،تجهنرالثافيةالحلقةيخ2إ!عمِ،"ىقالميخ!ة!ارخخلاصة(1)
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!1،!*"ىق!.9،!*ا-.1،،؟!.
،:ث":أ)ةصألؤب

حىللالأالىولأايعْالصيهاةتمتواىافوظرأافىلث!حدلأا9""تجقءإن

حءيرفارقك1،5لم!إ!ءع4"أأفالح!ل13وصلقي4:ىح"احم)أفيبد
بر.*؟لا،.،ا

أفيلا"ظن!اإذاخاصب،الذء"يةايقترة)ةلماثءنجر!Lآابرذذ"اتال!ءني!يمفهـا

ايهغا"فياءنيدد*ا)تسهائارصبمةا*لمدو)"-يبنلدا4عها!ة!مها؟وءن"َاكلىير

ووهة!عولس:اتسأوتبْصيما:4ماث!.!فوأطدتث4أىؤاصلءئاث!دودْ

.4:ء.طدثت1،.ماسيأتىعلي،إ)فارءىالإوس،نأهو

أ،مس+يصي!هإقي،44أ،لايثدةهـقيدو،4كائواما-!للررقالس!بل!لو..ا

تئهينْ!لْإلددْلككلإدْ(ىْوإاثدثئهمتاسإوء-+يمح*4-ْأ؟ديدة

ح!:صأحثى"ءةديةاليوبمأتعب!قصأالذىع)زئلا!ةرئاكتفالعه+دة"بذذألى"ْ

4؟ثتزنكتمابمنضاةطأو،أط-كامءتحاملها1:يرو،شتىأ5إهر

؟ومامعن!لْك،أةا،ممعيهم!*يرنبذلكشعر)قد8-.جتى"اه،ني"أسيه!فنج.و؟ستة*أ!رقا"

طكال!ناءيمقلهلوا،و(ورس3أألا!سقىفإلىءلوشراوأادالةوفاجت!خ

يغزوأأنوءير!الةر!سءن"فناءلماثإلاإ*لمييناإنلأخا،.حالهنرةى

ومن11)،،كاوزيها،ةلافةا)شدةواْشأ؟رفىرةكخاةيتمكةوننا4لأد

.الأناصلبهكتاغكالهأت)اتيارءذ*كلقنعكسانكد،فصا

صو!ةا)الإهـكان""ريففىنإ:لو"أنذلد؟ءدكل"وسعوئ

الظلامهذافىثلالتبدواتةييراأو،"تإيقاتولاشررحلإضافةياوأل!نقصبا

حمسبمالكذو،4للهبحب"نية"ونمر!ةلاوذبوالهسلط)اتجاةطأمخت،قيىا

اطرقبعده:ىادكتاببقىمققدنهانمءتهر)اإذلكذو،4ئبْاءوبلىاأهويقةقو

أمد.وطال4ةءىعايهمدَ"،لحفظة،ريهغَم!"!هدفاثلاونأنيميكانةالتبهيرو

104،11iو*ىص*.إ،بطرةفكا*يبئأبمطْحعوا(،ِإ !tيم..ة
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فاطط1!وجةىيه**"دءاةو"وصطذللئمافاصأءتو،والتماساطادطآالأضه

أنباخإثنئدالع!اقوأ)ةناؤع،!2"ءنهك*وااا!راعأذرولض،"2"ءق

."4"را""آهـق4*ييص،إ

قالوأضابه!ا،لأفاصأ!ينىل!ة،اد:-أاةقدانذ"ألىى،ءوإ!دتر:ب

المتصلااسندىلو!فلأ3ئمءلمماءنمراراا::أط،:ا"ندىاقه4رصالشهيخ!

!؟"قاكاْتا،"اظرةعقفىأقىسيسهيناإ+ضىعتذروا44ءإبأ!ردةما

ءلىنت-411و،صا"بوةوع)ال"دثءاسعدأةةدأنسهبإن:ذقال33،و

عتبئانص"ةتو،4سهةةر!ثءووءلاثثلاطاثةءدةألى)!-ءيمى*ثن

إبم*ضقي!مسكوقو،لمانباءوإون،الفأق2يخرثئا9!ي!ايىاأرقالهملإسنادا

يأ"واصلموا4دأؤا،ثيمئأى!يلاا!اب"ذأئظن11إنقلتوةد،الةرا!

ذءكمئىل؟دلايرإدوإ،ان+ةحا،نعذ!دردقىصلسئدو،شافبداهل

.(1،)،ذءلمتنافىلأ

الاولىانوا!ةنرَق4ءأماباا،لات2خدأث*اءذمعنؤصلا،،ذا5ا2

ا)وصطى.رثهصو

م
A
v

-ددي+اهثاك!!!!"س

أ،!،01أ.:؟"أ-،.

ا؟،!ي

؟!ة!(؟ْ+رْ.\.آءْ!،ء"لأيقأْ.زاطأ؟%ى!ئنااتهحمة،الشبخ!11
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ثلانيإ!ًيص!َلا

جةلناأفيبةءفكتاأ)،خرض

شحص:ةعنالملأع*ض"فظ"ولابِلْ!أ4؟عتاء،نأا)ترضكان

عن4بيدةة.ادبرثة،4،لالاوأ؟ثا!منءأعالاب؟ءض1،.ب3،ْصالمبح

مرأتالعثبين،ثتركاالةدرهـ،"ذان؟و"في"خار"*ءلا،نهـجبرإءا،ة

ير:"هيبهشارلبةول.2جيلالاناكحابءبئ

ةمها"!برلت؟مات3أافترة!ا1هـذهفىاافت،تد4ْأ،الظنىباْكشؤ5"ْإ

(2)مذأشاإلى4إو-ةءح!كلرعإتمنإء:ايةباأيرجيدأوهءار!هكلور

وا،لشزبىقيايزءوف!برةةجااو!جوةحياتهعىاحلمجنياتحكا6يزْص

مماأصفي؟مقولم،(3).الآطاإقىاعل!سقبهام،ةايتىلمعجز)ئ!وصفأ

آى-لمث"ثضيفترالذىأ،ن!جوذلك،يزىاكإر؟الشحة*قلأ"مأليونمههيم4

لدىالمكااقالإيم!ن2دواخث"نافىوالذى-40بدأا)يقينيةبمت،تما

ني"وم،"!قدروحاذالاةتةارلَكأؤتقرواالذينأأ-كتابهؤلأء.

4،وإةبغ!عا،ترددينأ!ب"الآمالمحةإ؟ئاتإلىأ!س"طاءكمقدرألاهـخمام

يثدمجالاا4ءفيهو"اكلثاو-أَلتاةي!!ا25هذثْ"اكر،مهينأنؤسظوو.7

قبهلإلممَ،؟أكا"لأ،-جيل!الهالا،كولأاتكىالمفا/"كق!ملابيقَهـرة)9الى.لهة،ا،ذمئو

المسيح.يشعاالذىانجئيئنهايةصاحهتاضااةترةأى5(1)

.ا"لاماعإيها&ثحبهيريد(21

لإةتاحنيرعملونماإأ:يماءلاةا،)أةهوةءلماالمغاعىءنالمبارةصه(3)

مهف؟ؤ71!لتقأا!ضهَولدانةئرس!اةتهبم،اهةلإاء4وأولهعالا.،ْ؟لجهلاء

ز!،10ر"/50آ"-"ء!..\*!ة+"آ\0لإ1إ،.لأ*،ة:أء!سو!.".
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ن!ب"ء!اآصوركاء؟صورة!*"ءت4"ءمثهوثىءف!اء!ر"وى.لهءنم

!،!).!-محنن)!رلاْالأءلي!؟ل!اصأ!ا!"لهفلتوأ!معئد

،*صصإثيات،يةيبير.؟رذكاو5"احخابا.لأ!فصلأم!ىاثد"اف

"لاءَال)هـذهبصدق2ددينإتر)وإقناج،طإع7-،!ةد.)،سهخقاورلأماا

ةءثق*سهبصةا!اوأ.فا*إإقاقيباتتاادهـذهض*ةفا،!دكاكالت

سربله"!أيو*و.4صتخاوح!ميا!مس/!ءاةديماو،)ايهْ"د!تت3*ءح!اني،12"يتضكاةنمكارو

ييملى10!ووْ:ذايمو1ءيرءنوة"!يهةءوةلد"كان3أص!ب؟ونورإقيكاهـى

&A!ضودوت؟ة!فلوقا Jbألط"،%ا!؟فماريْروأبرالديوةترءيمآراذ"نَف

ثء4إلحتراوجواول!لافىهـوغلةإصوسةج*"،)يرصو!كانءز!وألكا:مر

اغ-"زيأتبريمل!و!ه.ؤ!ت*يحى!مبتاؤيرْايرو"صة.يرهوى!:.،لةعتدالا؟ا"ك

ط؟يغها.أ:وفيلههؤأ.أكللىتافىةالروإءاتبينإكئتقألىكارْي!دفءنمأءقكاكاق

أ!وايالتةإ!اْل.ع)أ"!ءن4*هت4؟صءرولا"روجا"خقبقؤات؟ة8"أا4!!ب

بر،،،1،1؟ا؟8ن،يدحوكاآقالونبريملر!هوأول.الإشبرت

أ"لايحةهدىا!آ4+-؟ةلراكارط!لياطف!و؟ل*"لادلاأ؟*صسهتزسهاد"!لو9)

.4هـثا J،مخهلم،صمقنوكا،وا!سلام4ةبرالر.،وأ)قةر!4ء!الاويدد!بهحأوءةل

ا*لم،/لأ!!!.اطمهلمن،"ئاىْ"دهلإةسال!ا،يدبرأق

لهو!ففكرة!ى،-المشيحعظات؟أ"ؤ-،رودتاىإ4"ز!إ-ةالفكارةإَق2ةج.

افاحوتذئهلؤ"دللوأفي-بأقالماس،إودتا"قهزلهبهرتالمحناب

YAصهاور!تولمهمست"يهَ*افييشإة،أ1%، 6 YV،
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لدثَّالم!"ْألبًنماضاإ

الرير"لآ"L6نابوالأ"هلهىالتر*هق

النالى:الفصولع!وللوت!ث؟و

.لي"،الا4في3.تجتالذ+!الزمنحول:الاول!فصل

والإفيءلءقا:الئائالفصن

والإفي.لصةس:الثاكلك!ا1

فبريملطلإاووقا:جالراالةصل

والإفي+لييوحنا:الخامسالفصل

منهاا!ر1نوءوتفالا؟ابيلءضامين:الممادصالفكل

صرصو،او-ىخيرلتلاالقسلولهعنابلالا!ىتنا:بعالسا.الفصل

،أصفصءصرُا!!

اك"ط*أ!أ!!اايخمايىصس!
"فكا
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"!فِلفاْإ!ش!إا

الرس4طل*بائالأال!لمىوالتحعيق.-

للأوالطالفص

جبلنالأاةبكلتبتالذىالزكهحول

بأيديهغ.اركاتابنربت!اكعيللذينل؟وة!:تعالىقال

0001التهعندلق5ذا5يفولونم

97لمالهقرة"ورة

أكفقف!/أب!قإ)2!"

ةضه-كاتهتالذىانرمنقىديد"ول؟تتضاروالآراءتمددتلقد

(jجيل)اصلافألى-اءلمتقادْ!ح!سب-جعيراتضاربإذا5وصهب،ة

ير)دبهإ.ل5،ال!ةابةهذ-ـه4،ةم3هـنأ،رأدغرير،ولالظرفىجهات

،بلماصةإلىوء4ج.إيم4إفيبات(ة3ا!بأديرأم6ردةءةفييلية)ياتكما

التا!ةاءالعدىمخة!ي!اتهـبئ!ذ4هرز5يمسكا!تأيد؟!جَاد2ءتسمىأخرى

:جبلأنافىتهاةصئها"ا3"ول

كأنابلة-تماتاتدأء3اأنفىمةهـذ.اليكات،نا،رادانذهبإلىءت!ان

اوصل!كلالوأ،تهصيرو،ا،مبعكلاللأ"*ظابهونانِيمدلم-مجةردة

اث3.ترفياهأةاذأ5وكان-{ةْاةlاح:!إاف!ودةمنايأس!1بمدوسيرم

5-ذة."أَكتابةير!-ا،مس.جد*إأدا:د،ثىامفأالتراثمقهسخخاص

اةل.ووهذأ،تهنماإلىلْاول)نا)ةرت5ري"ألاإ:لثاد!ببدأ"بدألانا

(الارضءلىابح"نمابينا،دة"نْثأنةلماونلمقأفبةبازه!فدير

%بل،ناالأ.a!بةتا3وبدء
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؟ءتر48.بءصأ)خكلبثفلماون4أ،صهثواثنإنأ:بوكاى؟سهوريةول-س

إيهامنو!يريصو!:)اور2ظ؟يمنوا!مسءحرسانة4ن!اثبينالواق!4الزمة*4

أ،لهت،كنءلى،آىثقترأثءلىتاقىولةد"او4صيةدو،وإالناس

هذاوحىى(1)،.ييرةلاتد*ةا!؟أصا"!قضةصو11هدهان!ومهآ"يخىءا

لمالأذلءل!ةرن!ف،بةده-ماإلمطو،4ةادكاتادذهيةا!ندا،قىدرادتاريخ

04المةذ!ص11فوص؟-إل!"انالأتةمع

"*لياأافر*"41+"ء!!أ4"؟لكاةفا،:"!مي:صم"داؤةرلدفيوا"وليثة.آ

!ىولالر)س؟وةات"طا"ىو،أ!اتلإدىاثافىأأ!رناط")أو"ىبةوة3"

ولوقا،.ث-ءحههاوىيرن؟واسعمأنلزصاقماوكل46لهقد!ص5"بمببرأ

تب!فيرىأددك!ابو5وإنما،ى،وةوحىأنههل*ءْإهـةدمةفىيذعرلم-

"له:ب!اءفىتحق"!ول،با)كاةهـنيرهكة

اند:ء-سا،تية*4الأءورى4زصاكمن")أب؟أخىذوادْ"3!يرونن!صا"إ"

أيضأناَإأث!ر4لاحلمىمااد،ؤطهي:ثا*ءابمدهاءخمذواكاْينالذإيئا!12ولكا

إحهإل!كي)ا!والى)ا"-ىلءتأتجأنة"دؤ"قلالأوت5*ئ.لكت*:،"قدذ!،

أ؟،01اك(2)4إءلتا)ذىم*+ا)4صعل*رفسا"ةو1)أدزيز2

أتقىانهضأأ"اذلكبما؟بإلىنا+!يمدقالر*ا!ع)"اةار*)ازهذ

ب!ذايهثافءثروا*.بماأقوثدرا!إاذه5أنو،ترءصان0ماء4لو-

.ير"*ا)3(فىاثصا*نره

بمالأ.،4خاصةبو"ـهسرا14"أالأولىءمهوره!فى"هرفلم!تء!*-ااو""1

68."4يهالحدالم!عارفصوهفى4ا،ةدصإحتبإ4دراص(1)

9:14لوقاء)!الم

/(r)*,201:38،31!ح
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،بروحةلىب!بر4إكتولهشتءنامخدونحث-،اأرصالة:س)و؟يةول"

،،.(111سليء4ةإب،ألو)!فىاطإية"بمبررألوات!فىلأ

قاوءثدأى-إ)جاألا!ثارةصءةتل!تجما!ايرغ!هت1)هصارة4ْد45،نا،ذ،"؟؟

دآبينبةءراو.اك4."*-أ!ا.يةلدةاارجالاتأوا:لأناناثذب!ن-!وة!ف-نا

4!ضوذدوماإسدئةرتكللأمهاو،باتا*+جإا4"وذدا.،حىالو0!عِدس8.ءق

ا،تلادىاثانىاافرناء"!ع!فىia،ا؟د!!د2الطينج"و،4،؟ءصألى

.(،)،4صد*ة4ى!ءءمستةاعتافبردلا؟

ةمةر؟اصذالالأهـتاا:"دل!ئا1خ!"أإأأَةدم"عترو":.ت!ايوضدوللتةةو

021-06!ى*عا!نتة"+ع131و"ءدة4عهاه3.اأ)"سهتأءاأ"اثا)ثا،رق11َأ،-

،لة؟)افىاهام"*ؤلانرءانأءنةينَذئادء17".ات+3د:؟تفىبءسثم،4لاثت،ء

01اء

4ة!ات)اكينو؟؟خاقا:وةأ4؟أديردءةصوف)تءرا!عا**رغهت1،(ءاو!.

اقىرنا4نمال:ة1ءاث،ولذ!اا)-كا."إبو.ضماا،رخأوأسخاخماإا!ثاإىه:ذثاى1

4ة:ةلوما؟لكل"،يدابىدإء2اءف!اث"ثةصاإ:قىلو(نلااليلاثى"الأول

051ء!امليمةىح!"ءل-يلاتةاثه!فبردأمس:!و،يماةدإ11ء،دمنذ:/طأ"ذ

:إنولثةإذم135ءامقب"لك)؟؟:جماس()اذى3؟"ا.إتقالا..لىتلاذت"

-"بماصةءأ!،لالد:.ءألاإ-تطخلمث"ص*4وهو-(بر3الأ"نا؟ير

.(13(طرسة4"ا!اآ.ةإتثاعرذءنلهيمفي!هإتاليةسر5لط!1:.فال

،ا)ثاث،ن))قرهـةتمهف-ق"بكنو.إسالةدسلأنثالم،ى!ح،بوت،ولو

.(،)("لالرأنارعْدءم*أ)ل"-اأ،لأاءلىق)ط،ث

*!م!للاادةاب؟احبألريريد3:4ث!وسور3ْإلى411"إدرساكأ(1)،"لأْ؟"

لا..رالمسدوق!!-طإ!

207،!.3-ةرا!سطا4ة!كله(3)

"لم72،1دص.،المةد"4"بإإخأتدر(41ر
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:احبمدثدد!حاامجموء4أخ،دضءأاعتبار"رل

""تأب!فى!عوء4!ا،عتاةفاجى"لاْلا0بة؟جتاا،رأدأددالىذهبءنأءا

الةرن!ءتصفىألاثءرفأذلذأنيرىا؟ديدأحمدباىه-"ثد"أو

جموعةبوجود4المتعلةدأت1،امة11:وكاىول4ت.تقدبرأذلءلىالثات

اتجديذبالهص،النافىالةرنفىتصففىذةطبظر4يل+ءإلاماتادكاتامق

.(،مأ940ءامبعد

!8ظى2،ث11اثا)ترإلىعبئر)إذيالأولأ"لأسلي؟هدالزءتتعسو،خ

يرونهماإكلاموالإ،الر"لص"ير4ءرورؤفى4"امة:ءرثنا،-يم"ءند

نا!ءكاهئيالتوالمسيح4ث"صهبتهوأ!"درو،لهىاواعء-،أةات!بخاصا

دألت-و2!رهـتبالرءمودصمت.)أ!ديىادآ!لانتيث"صبأةبجالىإملء2روص"لياعا

وبذيعهـ،ع!الهوأ)،ممهبع":اة4ءرررةل"أمق%ت)ذبإض4اكتب1ر"ال

ا)قرتهمتصف"ىإنه"ولأن!ةطيملميعلاتاْ%8،تهـم!اارووصلالويسير

ةسيبماتعونى)اوالرساهلىو"ح"آباتالا"كأارصكلوء4"ةاكأت!عالخانى

.،يدد؟أاررآد"ام.إأ)يمو!إرررفهاا!؟

ثرررفلم(4*؟لأرا)408برا*))"هـلناالأ"قت!ءنهCا؟ديد"2!لؤا

.لادالمهلهعدإلهأ"ةرولْهصف؟ةرنقدرَاجد،رهـتاوةتقإلا

كفية*أى،AAة؟ذ4"!رت":صااك!الء"ان!أإن5:إوبمىتةول

ا*رنابدايةفىتمد!قكانا5برقىرأنبرفيمر"أشسيإلى+رررفلم

إِلم!ء:تءئأ)قاياتأ.أو!93بدأؤةد،4.ثى!!ص،41صر!11بو"ممه،ذساالثا

ص.ق.تر5ْد-هدتاة"إصتفيو،تاج"ةاةرن11مهةمهففىوفىل:"انالأ"ذه

58صةقالساجعأإر(لم)
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إوجودقةوليث!ادةأىحالاىعليلاتوجدأنه:يدالجفد2د4:والمس!

.(،)أام04عا!!،بقةيمإ+يفإلاتاب!تحااولنجموء4

ى5إلةاوصإووالتى4*ةلأرا"ءللأذااإن":،.ئتدثوراوليقول

ا،م!ب"يينبينوةصءنتيةمرةفىاكاْصثييرنماءأكبرءددهناْبخاةجةالبةجة

.(2)،ا)خانىوألاولنيث.رةلا،ؤ

Jأماباتْىو)حدةحوحدةت!رفلمالأنا-.لأنلنا"ءينهـذاهـن

.ع*-،)بعدصهكاوقرنمهىبعدإلامقدسة

من؟ثرأ؟مدإلاا-داو*تعكنلمالأناصلإؤأ:؟وكاى؟ةول

،تةالكا%داًصكاروقتق5-ذاثتمولم،ا"سيحبمثةأْئهاءمنقرن

في4:تاكلث!ىأفيا"ةاريخ"ةرء!م170عامإلى"خترالمسكو."ة4"اقىاو

!،(آ)ال!كئسىلأدبا4عقإمةالأتجيلنمالأ

،أ؟ئاقءالأءر4"ةءةو":ذ*ةولى*،ا!-ذا"-غينأدةؤثؤكدو

الجديد،"ههدإتكاو،كن8ن"ض"*زاغنبردةط8اليلإدىاةرنار"ااو

بس4أرمثرةالمهاجثيرةاالاْإجى،لين!؟ءتتزتارالمسير+4فتر+ث

.،(4)ط!ة

لإنبر*لي4باتاا"كاتااأنإلى:ونيذهاقىمينأن!هو(!هناايةولوصكليلط

4ءبجوبات%كةا!ثكلءل!ولكان،يباتضاثانىارنالةصف"ءقظمرت

!ولنء-:ةلهةمةردةباتكتاشكلقظآورهاأها،؟دد؟أ"المهدصورةق

ققديرءأقا!ءلالأولنالةرن5ري"ألااثاث1ب

الصفىحةاْءشالم!هما؟قجحالمر(11

.206ص3م3%ألحضاوة،ص8(2)

(r)67صلىسةالمةأأمكلتب4اعهدض

51ض-ا،صه"*4يةدومي"رهلدفياجوا(4) t

(لإنبر:لا-5)
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بي!هاأأوصعل

والإنبر*لءى

:بب)-كا؟اف؟الآ*ر

يثمر،الإْى؟ينأروالحىاحدكان(ءدتى)انءلىنو*"+-،ا!حب

إطلاقو5الم!مبحكالدءوةا"ت!براةخهةل5(إين)"ء!ثوكانيسهى

ولوة،.رس.صع

أوأ؟،اباركيكا"بباجاأو،رأعشاكانأنه11:عهوصر3وبذ

مخه،قياأأحدحونايما،ةحاختاره"*يخ"وم(نار*ج)ا،رورب.اءس

دْلكقروماة!ءمر(كاودثوس)الإءبىا!وردبرء2ف!لمهذكوكان

،-،!ْ.تةلوا

أو.اك،ط،ن!ةءا!واz46ءتأ،:ةصثنءتيناحفاراأنءام!اون!سو

اةمراهبأ4"!اتببب"شبصدوا)ءالمت:لاأ!الءن!هنر"را؟

1)قا4أبانروماالدولةبنهدء4يةومقْطرمملأول،ايهـوداءنو%اصة

نما.مهلمطامناكحرررلىقيوةون

"بح،ألمي4ءئهااقيليمودتاكانمتى()أنىث""،ااواريحغوةذعر

قطعوا،الةثارينوظيفةتركتيه"وارمنوعاربا&يمحآمقط،و

.مفارقءيرا،س!حسيدهلمابعة

عصُئث!س!"!ص!ث!قظينيإآفيجمضُ!فر!نُتثض%
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اليه:الإنبريلإسةاد"ول

لحرا7النةد!ء-هذاناءمر"ى4صأ،اوراكلص1قولا!ي)!دكان

ؤفدأ،احمهإلىالمسمضدالإفييما!واضىحهـومتىأن-لدؤ.قاض*"صال!

أجرونأوأأورجينأالاوليناصكنهمس،ااه2إث*ضق-دهكانءاعو

.وبئيرم!أنا!ي.إأ"و

لةأ"شحاألىالإنبريلالذا4!"أفى(أيةالةةد"فعأرةأهـابمالةول!مكا.اوةد

نهـاأصاءقلأنه،ج*دا"بىيمذ،اررصمارا(هـقا)و0واصء4كاونأن

4والبساطإ-ذا"،با4ءقر"لهءرف!يف)أيوذاثْظء40لالإ!"درهذا

:؟وكاىيةول،مئىصلالمامهذ:و

واضعاى-)ةاةولاالوممة:ولاتررلمإنه4")سءلنةل،

هذاىإدعتةدد،أتمدولم-ابح"وأريىد،ا-ءك!،"في+لي

.(،)،نامرنكه

إ(لهوراةا!يؤةكان4ة"اكبأن"وحىالإفيهـليهذاملامحلأنوذلك

،4اناو411اةكلاذباو،4!ودااأتدلها(4"*رةعلىو،ياهنهالاتب3.و

.ا،ممقماندىو!يااافىكراهـمقاقىلابالكاب!ذ)وصء4لذلك"ة

تؤكد؟ايرمرا،ة!ووالبا"!ثنهالطاأء2رءقةوكاىالهلإء4ويح

:لةيةو4"أإلىأسهدالذئيل*يفالإوصحبدءىكاونأنلاةأَعمتحالة

ود؟3بl<اجأق!ياموباو،ةيةغت:(وتر5،البما"ثيةول)

وهذه،1،هيزةتما؟ولتمو،4دثالبموراآي!هلهـو،صاورووءغ!الحما

!ء*!،أديةأجواالجاء4"لداءقإفيهليأصلزئضحوحدهـاات!الأعتبار

.4المةدعهالب4درا!سءن80عه،أنظ(،)
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جْ(2اكبتر؟تكااقأا"*لاقات"ئكاخأن:(لمانأكوjj;،دءلىولتحا!قأ

.،ا)*ديمالكلدءحء-ب*ربؤطت8الوةسفىالا"تةاظخ4ايمودثبا

وصحنيدو"و؟بوحىالإنريىذا،أ)ماهةا:برةوا40الأدنةاط!ان

.(1)(ترء"ثص

بدالس،"لا.ةمأ"ةاكهـ5:له:ةوئ+،ا!ذاهىي*عأتفىكاى(إو؟ءىو

ينر"ةااأهـا،طيئيم4إمس!.4إعدتا)تقردة،دىيمو"بادكا)ذ5!أنو،ة!ها

و!ان./*أ"اسايؤاصسأبهـىأى،السكا"ب)ن!ولمان3)يةولو،فاا0و"ة

"*..اكل*4رَالا4*الاو،إتدا*)انث*رذو3!نإة؟4"!زىي")أندهوطىبث.و)كا

الإعتفاء!وتم-،ألأف؟اتءديدةاوفمهركأيرالأؤاتم.أكانوآط

وءخما:4م!ممه"ىْيل*يفإفىا،رسوهـ4أكطوطض+هب

*4صد"،ا"ص!بماورلمبقر":"4.وأ،4-ْت2؟ء*روفا-كا"باأن

أءلمظن)و،ا)جودص*بهرؤساهبترمو*رفوأنه،،4ود8!اأوا)كأاث

ج"-إأ"ولء13إؤوق،؟سالدررْلنافتأسقاذأنهكا1)2ءأ4؟ا"تافى

-دآت"ولقوأته،اتررالي!أ*ءإ+4االةتائجءلىالدائمتأيدهخ،!تء*يه

!.ق"يررج،صإذقء*لمو*و،4!ي!ء"،أا!تةقمتأدبيمودعحملاءحءح

5إررصغ!)سه.ة4+ا"نبر)!!هذالىإثير!ع،؟ذدوَايدبدنزه3 2 5 1 r)نر،ء

ج!فىرىطأر"وريبااا،وفأفصورةءناله*دكلةد**إ"ورة-لك

منيَأد"اوإصءحوالذى(ىف*))2السولوتاهـر"ش44*(ءتقلاق،الذىمو"ائ

...(2)،سيث!ْملاها)،مس*!حى"وأر

*.عكامهِيبرءم؟ؤرظ:إ)دأ"هبمجىررإةاني*!رن)هـ"لأءءنالقولافمذ

أ

08ص4سإةد)أدكابب4عهأدر!ى13ةو"سكأهـو(1)

18ص.قا"أأ1،رجىح(2)
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ورسالتهج"!ا"ياةفيه؟ثنأنبرءلاكتبالعشارمتىأنهق"المب*جون

أنبقديرأبلءلىا،مكاياتهذهتعطينا،كاه2روهدهشاقدكانمَما

الذىفييلالاهذارضأ8ثى،ول221عالموورىقدص*يىهءقهتىتبه3ها

قحلمالذى"ترص،بوارىثم،لهترجمةأنهءلىةنْ!نأليو4لابا4*ا)أسنيد

.م"رت!،!بوبالأعهل2ل،!بر،4اسإلاةيه،لمنىيكن!و،ءويته

ىءإلى،4.ئاْاليوبالاخةظكرالذيىكإفياسغأد4ص!عدوهنا

وظش"قصيةهذهقالإنصافدأرإذا)هذةمةاادبرإلايهرفلا*الذى

.سيدهعنالكتابةفئ"صبلاءكىكان،ن

ءقا:إءبل4كتماةتاريخ

متى،إنبر.لةيهقيالذىالزءن!رصد!!"ول.االاَرتج!قضارقد

-60طصبينهاالفترةقرص!نتإتهكتاانإلىذهبهـننيث"اهلا"قن

.(1)لجايلازن!دأكتابحبصاهل!س!ءاوهذا،"،ءيملإدةة

09-80عاى؟كنماةىق-411قتمصكتابتهأنيرىمقوءغم

!ض4كرة43مهرشفة!سنأنيمكاقوةد"؟وكائول4،4!"ميلاد

ام!نردئإال!مافسبالمج!خرت2ظا!تىا!سبةالاوْوذ(2)14،هبدث4!7!لي!ودث

عدد-يدكتأبصكثروفالنمارهذ.ظلئ.ذء"لاد80م4و!نقببراءجمنا

الاميركانى2دىوايمالدكتورا.لالإي"!سيرنىا؟ليلاليكلنز(1)

3ص-"ج!1

دينلأن،بالمسيح2مةواالذيئد!يمو:دبهاايريةدب!*،41دثالبمو)آ(

،.لإاالإودثةالعيادةيلةى!لحب!ملا
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قهل!"بكاأو،4كلهلإد09و08ءاموثيى؟الىالأوءلطفيالإغأ"ورثثا،كين

.11)عوا،وصا!هىكاءلىن!ةيإلىصولأواحن،ولا،بةلميملفىآى

.إلأولاكاودصد+ة)إوسلود8عصهروق"تق؟مأر!.ألو!تو

414ستاأعاورإءبرو.صب8م.ق01"نةولد)روءان11أطورأ،بر

يةصد)وسءتاتب3(يةديا440AL"ة4*!ةصىوهـووءات،4هـيملمو!

3"(4!رتأى)وفسمره،ا،ةدصت؟إى.نةبرأأول؟ألههإفي(ءىأقاهـ*يموس

.(2)(فييللأابصاحىو"نا4+.زلماو511إلى4*ةأ)صبىأهن

هذأزيع!تبالذىن.ز"ق!دثدقددونثترثين))بما-5نرىوهـكذا

الطق!ن5اإدءةظكلاا"غلات،أتىتممقى-دثدا"لملالومن،فيثللإا

ع!جمءلىث*"تأءرهوو،ا،يملإدمىمنا!اا1)ول*د4ن!اتالى،*لملأدى)الحاهـس

إلهيل.ا؟أرت++إب"لوذهبوإن،ا!ءأحاإلىون3ائرفىكنألية

ه!يسأفييرىو4هـيلادث0V-60عاىبهن!5أفىترةاق4عخا!!،!"ري!تر

*الوسطا)تاريخأ"تار4ْأ:دوو،ابا":في)3،اأ)غابمدابى

:ا!بافأاكاا4الافى

اللغة،كمبىإنجربلانالأو)ينهابَالا.طرفىالغالبهـتبو

!،ومجرل15ام!ودكاا"نن!،ؤلادت"!ميىبْعرأق(4اايىةالآرأولهةأمبر

!نةئقله؟ةةييياصوةول،اه"والعصبرىن"لملأةأنبر!ل)افثؤلموأف!

8(ص4)!لةد!بالكا*بدراسة(11

6هصالإسلامعليةةةاالمساقد"4رالأسقا1،ؤواعلي(21

صمج!81-بيلألاإحنزا.طر1)مج!(

6!هصوافىءله1المةد"4راف"ألاقارا(81
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،4ا*براإ-؟صكاهـات-به،نا*لمتىواطد":قولإذ،،تأوردفىل

،(1)ادهحأةوالءت-يةءبر-"*ءا3ر4ء!ونبر*للإادهذاأنا)و3دو

الإفيلذا5لأصأن،:...المقد"4ب"+!مهلادرا"4تاب3فو"لمء

له:ثكاوبد

،؟أنكااع:ةكلاو،ياورإمصتب3د-ةمتىيل+يفأأناب!ءايةرر،

ئي+إد"ةاك5و(،.دو!يأاءنعددش؟طيكانالمةانَىقهـذءففى،!!يمفيةياأو

4مي!يك!أ-اح!ودية1"ىا"مةءأكاةتإذاا-لكا!عض،صهاءل،:يةول

ةروضيىبننءنضر!فا1ذا5تذعر(ن1،و3)إن؟4تحندويالأشه!عل

.(2)،أ"رى

ص:خه!تلةدى5افيهليان"والةرضتا5إ)ء؟يرصوالذى

نجاةد.ا"كاأت*)41ةاغ!انا4بياليوْإءنهايةصبرغصيرأخرىبثةافات

.ك)3نذيةصكندضلزأ

ييريينبىاءنعىاالقر"ين،ؤراءا3رطرا)فىاعتيابب"اصر3ذةدو

مننا!ثانىاالإلمدءنذالمث"ةهطاءمس،4ثا*روأ4بالاةبتهكلاةمهانكدو!ؤأىا

ثؤ-به!ا!؟ذلكفىادكابه-كنء)ر6حوىالذى،لأردنرال!كالهات

.(3)عصا!لا

.أطلاة(4الطبرث؟الل!ة،ىل*!نأ!ثفاكرلم4افىةبةفى

207ص3م3باء!ارة"مهةابمتدثبىراول(1)

8اصا،قدسةب!+4ص)رد(2)

ءلكا.14المهَدص!اروالأس12صهلقطاوا.ادلموىَإينرقاقاا:أ.طر(3)

،/65صوافى
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:4+.ناايووأاهـهـ4الآرإكنهـقاإنبرهل

ءقاهـولأولطانبر*للإا:اصصما؟أناةولاذ-ىعجدلارصناذلو

الدولةط-ابدأمفورإب"ا!ئ"إ10!اا!يا!-يارركانوالذى،،3)طو)ر

ثقىالبرصهة!لبافهأازلحثين)أجالدىءايم4الإ!خت40ةإْ،4ألروءاْ

لالأص!هذأأنأ"صا4*اءم*إلاآقواق.4ا*برثأت!روالنى4*ءاالاَتأو
الىهـم!ه:داظآرا)ذىوأن،د"ةةةدوأنه،إ)يةالط"صأالاراعىأوال!برافى

على؟رررفولا،اليونا؟يةبالافىء4لهترص4هـو!ا!4.1!هلا*المواء،تاصي.4

عصة.لاولهـي!افأارى411"..او*اا4رولااإلى"ت!رتإقام"نية!وثةهئ4"و

1)ىظهر4ى"او5)اجمة)اتر؟أنايةيناءلىةفئا"وى))إةد*ىلالتا!را"تولمكا

ظاورقيإسأالأصل"قدةدث*"،،قااوربرى%أالأصلءمذ4ةء*طأبما"وقى

!:تقولم.4"!وتر"الأكلإ"يئ؟4.أأةارءةصرإفئءدوهـ*ا،التر"هة
!!ينمما.با،قىا.نةكامأ"دأأنا)إهامالتاريخ

يىنبرلم4"ترثأنفىا،!طدمايتانصإرىاوءءلاءلتهوو(مو"ير)لا

.منيىي!بلا؟ي!لممألاَنى"و،أ)كرجمةهـذه"إصنادد"وثلا":(هتى)

اطالول2يثرجم4كللام4؟صص؟لاءةادةإنذلاثحلى8بتاو(1)،أترتجق!أ

له*!م*دةالمقعليورةاط4ءنهلءكقعإنبر*لء*دىل*طتاب

قددصوبكاون،ى"مي!مم،أالدينأءداهءنا،تر"مذلاثبكوند4ة

لم!ازولءثرعأوالدينفىاطق"لاف!5عاايموالتةااروةائدأاهـقفيه

الله.بهيأذن

)دتلة4ف!االكاومن4*ح!*رواأءحداء!يرون5ناككان4أأو!هلموم

+ىر%ألا4آضررةأل"دو؟اتلديااعقي!أوءت،ويمودوءةيمكا!

12صالةارقتياب.(1)
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وحنا،إفيءليب"اصو0ءبن!4بأنالةولىإلىق؟طرابنويذب

نا:كول4المسابفيانالادفى4ا،ةد!س"قارالأعتابعاحبن!لو

.(1)بهد"*ث-ةدلهس؟ا،طرةقبنا""اإذهبما

إفىيلأنا!ب*وذالمأيةاا)رولو"ةو":"ةوأ!ةة9طصا14ةصهاصاحبأ

؟الل!4الأصلفىب"عقأ(سوةْريإ)دةق!لكو،ا!اكبللأنااأهدمءقا

دق؟يملموداق:11إنو."0.هـ4.أو4011كأ؟الاالاإاءتاثصللمحمنهوا(4ثالةبر)

الةشاريةسه،الو81"فش"او"كولأنناعد-"أف*أ"أنههبأنهلالةوالى

ن!!صورة21ة*يى*)ا:ةرت-قلا،لكإلى!جهونبرالعال!اهثر31"قاو

يةاحد5و5هتىيهخض-4الذىضر*11كانوإن.4هـهلادث09-75عاص

تز!))ىْاتيمدزالم!علىينرمث!ملاهـنهجمْديرهـنأعثرد!تم4ةإْ،جود8

نء3ثيراأنئهتأنءلىةخب*رلاإلىءويد،رصاوءرص،حالمسالى

.(21،ا&يحثدىءفقىققتقديمآةرا)ام!دات.نبر

الخه؟ث!نيميزلا4ة؟!بلم.ورش)ةءصق-4ءفط!ل"!نأجمهـترأما

فى،ؤاإساء)أوب!عر11!ين!يزماكان،ل*)ك!احكاب4.،وااطيب1.و

اصكات:وى"!سيرهنر"امعوال!فو.4-ترةدالغاطوج+!ص!منن!آا

84"الامسذه5"رةصحه"،أةيه!ولأر4تفت.!حاىا4*.ترالإرةرةةlإن"

الذينايهـودأواالناءمرت!نإن:ضط!بلاوقال،!ورشايمةتة4بعدت!ف*ورظ

ا)ةرقةاْ"ر"تو،ا*برافىاJالإفي+حرؤواالممس*"ية4المافىدخلوا

.،(3)4ءةع:يرةؤ"راتر،لإإيمو.ب!ة

6صه4همد!ملالأصفارا1ؤواءلى(1)

.307،082ص3م3"طضهأ.رة41ةصا.ئترادتوول(2)

22صوالحالقانحلوقإثنافارقالمزادهجى؟اجهالرحمنعبد(3)
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ئمةءالةاهىيطالإ؟يمو4ْةر!)أأنا"تح!لإأنا)ةولكبظخوكانا؟

؟-"و"ف"ولج+"آالاهـوتإ.!ر!ان5ءفيافر!ث!مءميف!ربالق

اجم!شاأرقىحتيق"ت(؟اتعجيضرا،بعالاءوتا،تعرفإن،افنمار

.!:دثلولاب-رةفءيرءنلأ"اصيم4اح*س!ملا

قَأ)ترتوءاكانيل+يفالإذاتإن،:ضاَأ!يرا)تةهراجاءررو)أطوةا

أتضأىةرن11ذا5فىثفاءمأكانتفر!تأأوأت،الأولى"قرن

.(1)!،ب!ييينا

"كة،4إا)ترصفكابف،الثممادة!هذه؟!ةءمما-رفودالأصلن!صلهإذا

3طَهـلاللسةداإالترةءيئوص4ءلى18ءتر!حيملم

:يق!سرلاإلأؤا"*ل.ينصقال"يفإ

الأولىنةاد!-4*إءمماهوءلىوضعهبب-ءىيل*يفإلب

الجديد،"همدأ"!ةارب؟"رتعايم4الذىالننماامفىالأربعةالأااصلطن!!

عهان"أ.هتمبقرنبريلال!اذمْهل،.مأر!قهاماثبررنةابىكا"ذهيهونثةدو

.،فيلإسر)تاريخيل،ج*"،اأنت؟ث)بب3ةةد،يمالف!،*الابشداداَ

يصةق3لصو:؟وكاىهر3ذزج!4،ادكاو"تر-4ءلىنو،ها4اليةو

ئمأ*ادد!م؟مس"ثنهؤإ-ذ+ءا!51ريخابلث!"هوو-يةرضذا5!ء

ءقه!ان005جدهجءكصفةخ*داأنإلى،ثفيريمالقدAlanءتبفةراءَ

نرن"اقلأإزاه)ديمعف"و،لدائما4قيوصبحىذلكو(ا)فكرةذه5نقسخ"آ

.(!)،وزكاةوصومصلاةءن4!ةر!لائةومباد"ي!ودئ

.ةق"ساح"ر،،ا(1)

97صناءديثةابعارفصوءفي4المةدصالكتب4س!!رد(21،
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"قبضةو":ةيةول4"ةحروءصدرأصلمهبيانحَدتثهإوكائجياو

إ؟نههـمفتركةدرءصاءلهاءتحماداهجل!جنإعتبءىبأنألاعتقادعلىخاب

خو...يئجىوهـرط!مبونىْضافرواثتهدكنو،ولو،عصق!إكنو

ا،دْثحنلمالذىصةسلب*!ئإواممحإثفكلءىاستزدمفةدذك

.(1"،نلعوبةولكاا&يمحوارىحى

ائه.إاصوالأنا"بملبةء-4إذك:،تبمكا3يئءىإفي*لوإن،ذا5

ولة"ا%عيرءا،جاءمرادا)تةم!مأو،قيقالتدءنديةثاتصدمححءليإممةَأرأءبر

"راببدالإفييلاذ-ـهفىوالوصحبالدمبىاليمودض!ببمةيا"تبمالبا

!احلإاءنفيسيناو4ا)ثاْتيةللآهمسيرتةعةد(شرنر)يذعرةءثايمأور

ا)ص!ؤور،ؤثفة!تونزلزاتالأرض،:"ؤلههوو،منهمرينوالعثخالسا

ن5لي"ر،وا"هوااقدينألر؟-ثنالقدأجسادمنكثيرورو*!أاوقف!ت

قالطءثم-ل!ءثرينوظآروا،ا،قدسةذالمدية)ول-دوب"إءتهبعدةبور!

ين4اقاال/وأمجيما"زربأت،ر!ملبرلهَولى"ناقضةةرَهفااذه5إن:م!لمقأ

أءثاله.أنو"خا)ب،كاذ؟4يةالروافيه5:اب!ةعمةال!ث..ينالراقدباعووةو

ل*اف،ةأا"رثايمرأوتهاصار؟مداليمودف!ند4فيرات!،اك؟تاك+طاهذه

أد"لهأ"و،اجلةبذه5"قلإنبر*لياميةرب!)41غك-ةاا4حايثبفيتب3أحدآ

.(3)،"ب!م"ءله12"رت،ا،تر%مميدفىوخآكطاوهـذ!5المئزِقالكتاب

ع!أوة-*"ةإن،"*ا2َهاربهـا:وةررالقولأفىف"سبحىمحقق2فياة

كاسْ!ا،جودءنالةريس*ين"ىف!اطأنآعل،خاةب،ريْكفللإبم"يينايهـو!ا

..الئاهوسف!ل!3اغتعليةو؟ءلااات!فىسيز!نور1ْ)واداتقااةأنتتةد

!هك"و"اموهو،ود311ءن"ما!أترأنبمحترةإذ)،الةاءوسمنذلككل

82"،!امجنالساقيالممعدر(1)

201صوالخالقانحلوقبينالتمارق(2)2،0
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الإفي*لهذافىا،مساهمةجح*"راطةيمة،،تثغةفةد(ةة1)"كاتا4!س4!.

ءقا.بئيرءت

:ولالاء*14د!حإلىاط*الىىإةلتإط

تلةو،4؟ار*ااإلمىتدعوة"طيرية؟ءرصوه!ة)اءحتر!ءتةءىإن

ءسغلهفىأآ*صث"ق!،-يحاب"ذبقا!بث؟ة4خاص4*اعلث"أل"4أف"الم1

ألحقةدو،صةصو11هذهفىئي*،طاا4ة"س"ءلىهدأا)ثوحيدوهىأ4له*نبر)-"

هى!لكة*يئاتطاواسترالة،ا)تدة"يئءةدا!ة"صهد؟":حيجملاتووابهجتا

،اقء!لاشهو)4"إمةبايمانلإا"4عتاةفى!يس(؟كااالأباي!سبخدء2اك)13

قيماء44رواءق(أقيجسر1)فثكاد"يقعكةدمالاثذو،بركاىعريذكا

ثبزدكاْبنم،اسرطرباصالخاا؟زهو5اطدثثإالمة!ودو،ج*!"اس

فيونلوْادو:؟الاءق55تيمفا)ررمسكارالةبر!مأ-ر4تصكا4*امعةوم"ع!

المتيذهـبمونكأاوإ،هـين4الوظث33!اهرؤإلىلهيىرير!؟بةيذهـ.ونين!الذ

:ت!ءفi2eذلاثخر،اكاذثبنيةولو)كأملفويرينلذا4نر2)دعكهاو

،"لإ"لال؟ايرة"د4*.ءقا4".أنذلاى،4تر"سلاءننا.!حاذرأنام"اء.ت

اتراثأهـن4!!قءول*ة)دكاةوب4.1هـؤإلى4الحاص4إطريضل"دحبث

.،امي.!ن؟صنبرماأإمصءج"فيلم3مل*ةب-!يركألمثإىإ"راجذا45ى2امث!ة"أ

ا"دفلصءيمبتهإصاومدىكاة؟:كبىمصر"آ4ب!اببركاىب!ثغ

،زهبرلاهوقطعالمينصادرءىءلىآ-طاIlb؟أنعرلمذهـو:صبةوله

.!م؟ر؟جما)ي!و5الكااد3*،؟ادأيمهتادهوو"

ةيمتقققء"ورههـىبءلهالذىا.رهـمةولاكمففقلمستكاردثم

ي!فىءقابأنافىقىرةاهذهفىللهاث"بمل).وركا(!س!بىلةأنق:سيمام5ةظر+!ص

المسيعموت+واكبا)قاثاد"ألاءهـردهلواسعفتا"+الهءلى2حغرثالالا

اسقلهالىةوقهق)ثتثنالىق!كأاقدأكايكلحىجابوإذ)،:وللاية
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هقكثيرمرظ"قبءتاقيوروات!شقةالصشوووتزلزلزتالارضرو

1،دإت4ود،لو)ة*إهتةد!باقبورامنو"ر"ويند8الرأالقديس!نأ"ساد

72الإصاحأءىإفي:ل"ناقةرةالهذهس؟ا3،ينإحثيرواوظمرالمقدسة

كهفىرن*؟الو،ىر"ألاالأنا"يملفىفىلىأ3o-51صتالآيات

ل*ةىْاا،بحءوتد"ةومانا،*تيينني-؟!"أصمسادأ"تطاءت

قيامهَ-إهدالاة:ورهاصنءرجوألا،الأْلا"يمله!ولآت؟-اايرم

إفيءليكانا؟ور(أ،صادر!ص"ممسباسبماتاتداةبرهدأى)عيسى

4أذ-ـهءلىءقعوىالذىهـومتى ll4مي)و!همبعدمتةبزالذىَولى

ا،سيح*لسانءو13كناةوص3ى)االأةوالكلت!بءناةحم!لاجدال

.(1"،نفسه

يشبهما!ءبنكاوىكمذه4حمادأثألىهنانث!ميرأنالومعحفىو

إبة!-ا)خر"تغص)ء"نمطفإأعىهاارر4*ولاتريخيكأ12اك!-إأنبي!برز"أتالم!

وانأما،4-*الوةتق4ا"ساهوابرب!*الم!دةءظيخالتاكأل*ببكان

ثوءتاْإلمطأ،"يمحءصرءتاتبة)،تهااررصووامدارءلىا!ؤر"كنءنأحدأ

أمةلاةالو*طبوءجمثالى"ةوءنأهر5تصبحفإكأانهعةا؟افىا21؟صكبرلمهـذا

لب!نإفىر""لاهـمةولاا!اللام!ةولإلىأنْض!يفنود،كا!ثوافكا

.ذكرى:!وذلكا،ئو)رلال15"م-هيععدماولاتإلاء*4اأكقوهاءكأ

.مولا4!ءئحىثو"!،ْدط

ةلينإ:قانهو+طيظوء*يصىإلىندوثأإسبيناةروا"في:4أن!تىيذكر

ثريز-"+لط-:قانلاح""،)3ذأجابم-4؟هـ*لمثنرىأننريدياهم!لم،

كاكان.،4؟أل،النىةسثو4؟إلاأ"رى4%لهيحكاىولا1يةثطابوفاسق

97عنيثةالىالإتفءصوفىصهالمةدتباذ9د!ا"4(1)
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.مسانالإبنايهوندهحذا-ل151وزرثاتامثلاثةافىوت؟طنهىةسو"-م

.(1)،أجالوهلاثأياعهلاثةاللأرضةإب!،نى

:يةول"يثإوكاىءور؟س)احبيرتباك-القل*باأنركْو

،لهالوهلاثأثأم40ءلاالأرضإبطنلظ*س!أقتهلقحم**،)"

ثومل:ـها!؟ا،مس+!ودةنءو!ندو!ردس8وءر("ول4وءوركلىإ-حنو

ول.ةمأثأ40ثلالأرضإحث،)ب*أطيد3إتأ؟اوهـذا.،يىء"ت؟-)ا

اببتينإلاءلمهت!توىأن؟"كنلا4الزصْالةترةهـذهاصلأنناثو-اأرر"ة11

ا**إهيئ!هلونا3منمقئينوالي"يملةالأاءلىنث*أد)إن.ليالثالْسيفو

4!اونحاالح!متابةواءدط-إلأهـقهملاهلةدم،،2)ثد41هـذاءلىشكالبا-ص

الأهرءذايبرزى%ورلأبةأذلائاومع:ةوكاىثةول،إرو*لا43لهد

ثوموكلن!اأياملاثة8إلاةا)ةبر؟بمقلم"ا،مس*حأنو؟لا!لو!*إام!ير

يدلولاءدطاتبيرا":ةاءبلأثضههف4أاكأير،هإتيخأ1وطذةءل13"دوا.

كأيركهذلاثخير2"يهألاإلمةبئى4أأأى،(3)أثام4ز*لمرإلاخر2ء!ةيجملى

.طقْهلو!-كاذأومْهل"ررإ!لأول!ح!.َ

ا،*إةينأن.لإ"ظأن"ءاث"زن،مانهإ:-اءلملأإوع!ىثصبفحم

،ينءلى،ايا!إث.ثا"ةول*رى11اط!ح!جدذهءةلامأسهةخدإلىثنرلون

نءصدرتةدنو!ت؟طَرةا-كا:يرأهـذه"ةلبأنءسحا!لاا*ةلايمفق،ء

فإنلةسأ،ررةءيرلأءورامذهإلى4ةلإصا(إو.الةصنجةصاد"أ!اءأ

04-12:38ءقا(1)

83صدت4،1ةبح)14!،)2(درامه

.َقةالسا1،ر"ح(31
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ودية3"فةطاإفيهـلاق"وهتْلكوةبلاولاءىيل+يفإبهخيزْمما

و!نوجلآ،أمدبماأمدا!خبفئماولأخ!ا4(بع1)جودث4لقفىا!دلي!ء-يحية

بحمسبوذلك.(1)،عُبرىكلب4أىبل*بذل!1،سب!ية4اإيمودتاريخطر

أ"له.ءت.شجالذعىقد"!ب

11!آأأ

---د

ص!تب!ق

ثعتلىين

ا!ديثة01،مارفلمقدمتة"كص"صابق!لا4درايهكرابأةظر(1)

Aror.
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أ-ل!صي!إفاك

مةلوالايؤسعص

:دكابباإإفاذرررا

كان؟ايم!4افىسهىيل+يفالإصكازب(قسص)(نا،بء"4درا،صاتةول

لد؟ةأوا،(قسمص)ب!أةو("ناضت41صاو(وىلاا؟يتهـنثأدو3

قبرصيا،ثاود3كانلهْأذ!ضوةا11تتااولراعرتذو،نعدلحضص!اإةإيمق

،6ةطرسصولألرص!لى"تلدْدوة،ةءو"را4؟تاع4تْ!االهو4ىف،اا1"يىبوكان

الذىإطرسيرب؟مفءتر!اماروإلمط"**ةحىين4"ا+"ق5َاثطر4*ءوةسصى

نم؟بريس)اقد؟اسإوةسعض"بصاةد،.زاْةتيو!اأالى4أمبلآرةاكان

ءوت!؟ءد،أصغرىا(و2ده*!ةبرصقبا،صي!4يرهماث""وكأهار"لافى

له:.حماإلىون.برأدطآاصءقماأإ!هار!هـةسةر؟طرس4ثرب!*سم،)رصول

!4كبريار4ةاةثفاو،!اةيثمرهاو،مصيمر*4باا!ةس؟ثو،س!هإلطثما*ةثاةر

لآنالاها:وى"و(آل*ت"،رأةزأكر")لانا12!ءصماطاثقا!أ1درتةمحةلأا

دوة،ةسر55خماةام2ةمسأإ**برونالذيخماهوذعسالأرةجما!الأأ؟واتبا

ءوتهقن13و،(1ألالرصأعالرق!معفىهوكامقبولاهرةصمات

8(نوأْئرد2ءقثئبثنألوثدف!لىبتلهكيانو،يةءيملاد68عاميةرالأصمكند

/.:.مي!ح!

8صاجيالإفي+لتهْمسيرق(أ؟ا"!إ)حمفز(1)
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:*كوبب.رةسءيىْإكخابةزمن

لجبقوالس،ثااقرهولكنه"يملالأْ!اةصريعتبرس!رءإفي*لإن

12!ققين1رأهأ"تلقترقد+لذلكروءال!أ"ظإبهـولهإتهخا3و4قأليق

07-06ىاىةين؟ةكان4تألةإنءليةة،بتهتيا!اريخقيينيحيالمس

!11الأءريكافى2*يمكاو)يممايقولءلهء*لادية

فكنالمهروفةاليد"تةكلثْاكة؟وطلمدة4ْ)،:أرءيايوأةيموقال

ةجمامه"وتهءوءق4قياك!صص4)او،قهو"يا،لههاومصجزالهوأة،ا،بح

"نتضبرا،سير*"ةتعاالذىتينهألوقتةفى،تلةمتعا،هـية(*هشأةوالكالا

ةدرءلى-ئرا)فياص"صزتكا،ن!والوْ،اصترىاآصيما9،يةعهورفى

يقربكلااصوصةاه!معليأتهـر!ومة،شفاهأ!لكتنَ!رفتأنمانستطيمح

نيروندا!طصاعهدةىإلاالوصحتتغيرولم،ماطفيوثلا4خمسهمن

46معا"رثفةىهاجار3وادكة؟سةروىي*ث!-تمعا"يمح!،الممبح!ين

،ااس!مف!دووةةدواةد4همي!ضكااأعدةءقينزيث!نلاأن!"وو*يلادية

اؤأد-ة!!را،ناكج"اىفأ1قْا"تةىصلبالذى،ألريهوذ؟تارسيق3ءؤ

قه*يماءتلو"رلالوت!رطهلام!ءةثكاناىايات-ر!!ذلاإ؟ننمنمفيعرونيتذا

،.ر6كالمالتىادهيىثبزا!ءق!فو،4*ـها،مسيمحاحاديثوءن،اديحمع

ا!ودااحبارمجاحىأةامةجمهـا"وآق)األخهس)يأ،ةىالهم!بدإن!كارهوعن

بطرسصولازالب،زهءرةسب!ااغ*وثالاةثمأمانالإتمعوءدؤلم

ءاثسشطمعهـل3لو!ب)الاضطمادمنرب5قدعانوالذى"الخدمة،ى

"ضرةألي4آب!فارءرةس،وقيبو"نال!4،حأذمصيرثأحادمنره3ثتيأن

-4صا".الإفيءل*"يرةىالجا"ل1)سمنز(1)

يملأنبر!لا-6)
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(11،ألمسيححىياةءنعنبت4!ةأ!دموهى،ا،كلهء4قرهلى11

لمةىالالاهو+4وءدمتالمسه4!..!م!الإضليةنعا؟مكارسانلةةاوهـذأ

ىةةسمرر3يذولم(2)الالأ!!مه*رةى4ءةدوواهـو،كادوهاراذي1)

إ:مارهمأ.ح"-،)هد!همل*ربنإ

تءةلا.ترادثووللثةو4)تفىةأيحغووبالتفيلإاذا5ءصدتوءت

حمقال005مارسة1)ب"ا21؟ةتيار3ذمنإنبر"14اتأءرةسبئإ:؟؟بياس

علىهنلزاةىءرةسإةجي.ل4!ة.هساءلىسكام4-واحمةاتادون8الةايتققو

كانوإذا،4هـجملاد65،07عاىين4في"إرقوديدوةى4دفا"لأائرسا

هـتادكىيرن%،صورعرةةى"ياْ!ْا"دةألواالم!سألةيمررلإْخبا!اذا5"

لة4اساا-ءىاْ!ليلأى-،ادكائات*اءلىلو:هينها؟*ءقدونحثكنا!باا

ليى!.إللأولىارةاصوأهى"جونقددآ!لايمةدةخرىأ4"صوعلي،الذكر

أيردسلبعضحياةأ؟ناءمة"!ث!ر)ن13سءرةإْء*لإنتبدوو8فةسه.رقى

.(3"،وهءريدي!مانبماء23ءقالأودا)رء*لط"ياةأوآ

قيوا،ريد":اعللألأولاايرءثل"يماةنجىلبي!.إلاذا5شار801ولمرول

!الى4ء*لادث051ملحفىوذى(اسوةأهـير)ا"ةت"اك!؟إدةحذى11هـو

ءترجماكان*.إ4ءةيقولع4اذاةسءرإلىا،*صودل*م!.إلاب"!يلأان

يةولزاأهذهءنس"رءء+ليْ!إن،لهواسءداممصاإصاَان!ك4أةولهطرس

يةبلاد07"65عاعىإثن"قدترئر12ءلهأىرس4؟كلوتد!يرتقىر"بد

(4)ولمان3حسبرأى7ء*لادةذ0معاالى"وذىو4ادكاوْة40"أكاأب"ص

01،11ص.ئمحيمل!ائربثمهاى48.،دوعرالممسثحاالأةو:أرءيايمباتو(1)

نى.أ)ثالاعطتح!ا"حرا(2)

207،208ص!حمم2"اطفى(ثة4ص"(3)

8عصاطدت"4ا،هارفوءفىذى4المةدصادكابب4أصدر(4)
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56سهمةاوم63ة!ف"الى"وإته!تاواقعليور!الدكة!ححوير

.(1)4"ءلادث

عامروماإءبراعأور-.ثرونءمرفى4؟إ:؟مأريقافيوبةول

540-IA-فء(بسهـر)إنبرهلن!؟اطوارفهسر(؟طرس)تيب

لافيالرأىوهذا(هـرةس)2(الىونسبه40رو4مديةفىبالروقيمرؤس

له.ستدلاالمارثق

ب!كمرةسإفيهليأنزءم!د":ا:ينالطاءرصد"بصاةولو

(3،،بخدمتهررمهر!كانالذين35الأ4حلقديةN.ء61عكامبطرسبرقيد

سندلاور3المذالةولأنعلى؟دل(زءم)قيولهال!تعهيرأنةونى.ولا

آبحاأنر!!ذلبكارسبتدلهيرإفييملهعتبءرةسأن؟تلو4ْلأْكأل

المسيحلهب!ثرتذتةولىكانأنهنقدمبطرحىكاءتثيتلأفهإلا.إأيس

،و.هو+40

:ةسمصافييك4يقائءأرَالاهـق4""رنها

صةسقانر*ل4أممصبمَهسكليةيخأ4اليهـتثير3لدياةولاتتر"ح
أعر"نكانهاذلكإلىيدءوأاموامل،الار؟*4الأةاجبلءلىالزءت

روهاإلىذهـبةلا،الاَرأء*44-*الاإلابرفلاكان4أفإ؟بطرحمة

ا!ىةدءى..4*؟ناا*يىأالا*4إلايصرةونلاومهمل.يفإوا،تي!ينإدليبشر!ْ

هـكأءلط4*ثاةءاجمة*إاقيومله-ا:"صا(ءرءش)مبلملةا(حثايوزمعه

56صالمةددسذ"!ارلأاظر1(11

44ص؟"ثق!طرافييخءار(2)

.!فارقكتابءنتجلا071ْصالطالبايقسمد!ر(3)،
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،-قيروداتإصط،افىركط4إهـا!ا-،و،(2)؟الدينإتليصيرءنروما)1!

ء.،المسبعلأقوالحاةظأنهيروءنافىرزعاروق!ديح!4الهثبوخاجتهح

ةولن،الكنييسةصورهتداصطهالااأةنتءاإهد،4ةاوهةجز،تهحياو

-عقوه8،ومارإلى4-إةرفى؟طرسرةبق،هرةسjbلذكرأنحتا

يقهوصدذهأةاء(ء4أملاه!!و"+ال!"حي!س،)الأةو"تيولظهءابهعتابة

.،قيناْا"يىابألا*4تهإفمهارذلكءلىإنا.تبةحا3،كنار)طوس؟!ربطرس

.ة+دهءتالهثفأثربة!اوتر"ت

زم!محىقى"ناكأنن5"*اسر"لدىخترجىءائيماتراهاهـذأع*"ير،اد*إو

،لأو.،4ءظ:،ا"إءفي!لا1ذ40إحمتاإآءمهدرتْاك8شاردآ*11يمة!دلىأو

اطاله،تاجا*ب"إلا!ةووصءت؟ل،ءرب"4فييروفى+تالأولىاا،مس"14

.روهـاد!هللدواءىوا،والمغال

..صة.أيوردلو5اءزءا(ةسءر"لنبر))ن!فقما(ء!ىفي!)"ير"أجحيرياو

لأ.-75عا!ن!ة"اإلىءمخكاإفيهلإنو*"ري3ع!نمقا)حلهاهثر3أالمى

نم70-65عاعىن!؟ءا4*؟ا:عةيرجى"ونمصةسلإئبر*41.1بلادت

.ني*سمأأو،ي"دلم؟اوتما!4ا)مسنء4؟4ْ!تص!ءإىى3يملفي!ل!حث)"قفءرما

4ءافعسمححاءنأكانساب*"إلال*إو،!مي-!ملارور"شأص2ا!ءإثت"لاضا

*ش"ر،د2*))ا)*د؟4)الأولى

لأولى.اص؟طرسكلإلةر4انمأإبرلما)

بماالو!ه!"اقىن!سأقدساالروخ.أنول4411ءرر"*ددتء*،أهـذا!2)

ة"*إهذكان.لو،3نمةامصارهل*يفإإير!ث؟بيرثدينالذومة1)4ةافىإمفيرءلى!لهما

"إفي*لءقبهر!ثث2ءاله3تيىبءتإلى؟طرصا""إتخ!1،"قا

http://www.al-maktabeh.com



-85-

المحققين:ظرفىعصةسانبربل

نصوضإةتعمالالإفي+ليهذاالىبزونوالمحققينالنةادءنكةير

بهأنهقالواةْ،زررأئأليفهءنأنها)دعى،هس!ةنعيقسوصحءن"ليست

قءوهى،ءشرالسادصالإصولحبما"تم!خرهءف2ياتإليهت!-ص%

.(1)(20-9)!!لآية

انبريلنكاوإذا":فيةولالمةىأتيركا!إسمودد3وةؤ

وينأليدادكتابأن!،.يةلللا"ذأفبمان،كذئبهكإفي*ليفامعترقس"ر

:مضافلف(عز20-9منلآباتا16الإصا):تمتهفا!مدون

هذهو،!ل.اقد؟تطرثم،جصرإثفكلهذاالى4،ا&كاو4+:رتااتشيرنر

وير،ح،للأْإجهلمخظؤ!تينكاطتينمAiأىءوجودةري!ْي4ل!اترص

أصمت:الثسأنمذاق(ولمان3)ليةوو.بعالرانإةرأإلمطي!الهاماز

الموصحهذاإلىأ"رىونوصب!فىو،ء!داَأةربيْلمةيةمخكاوظات

نءءستضرب،صنماوا،ءرةس!لىبسَهنتلأا،صيحظمورمجنتمة!!

ئة،كثيرةةْما!فملاتمةانهذهياتروأأنوالواةع،أ"رىجبلأ"نا

الترجمةوقئتوى-ةصيرةروايةو"ارة،طةطو4روالهارةنجد؟فصوص

أ"رفىتارةو،4حاثتهعالكاوةلةالرواثةرةتاو-ثنقيالرواسول،مسكاوةيةأ

.(2(يهمها"خمة!اووأ

+.ذهعليرمىب!!ناكبألايماقوأ"لةيةوداالإتطرفئبركاىينتد!ث

الاستقبالعندةري"الاتايَاللحذفحدثةدهنا*دبال:يل؟اتمةكل،لحا

نهئته.التىابخاْء4فىقممررك.!ات!لأهة"ءإ1ءلةا!نثفز!عأو)؟لرفيئ

غ17صوالخا)قادلوقبين))فارقراجع(9)

!86ص...المقدسةبتِكلاة!"ارد؟2إ!
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د"دا،فَوالجىزههرااءرةوبد!4الا"رإحثايرلاو،لوكأولا،ءىؤلا

"وتأنإهدو،جيرذلكد!ةو،لاقىة"اافىءوةاةةدكاْتذلكخو

-*-4صا"وإبفتم،وحيناوولوقا،قيهبه!أ،"ثفاباتات!لاالأيدى!ن

يخهتفرلد،،المههتاكوءقةا5ءنإهنياصرذالإيستعاْإوذلاث،،رؤسءقىء،

نو!كااكاا4دتالما4:اطرءنيةدطجرةؤح!وش،؟ص!نخ!وذلاصا،ينر"َإلا

الةرنأعتابحىقطالإفي*ل!ديثباتصالخآالأددادىوع13نو؟اهي

لاتا!تعداد؟وبوعصرافءيراءقلهتا:ءكللةا؟وكاىلىثيةثم.ثالها

لئأهم!ط!تالذى2ذلاافإءتر"نلهيا،آقد"زاالتصوصءل!الهثرا!مبقامالتى

.(1)،الكبيرقىص)الاهاا!لاهذاتأهلات

تلى:ءااناني:ذثم!ةبا*و

تلق"لميث،ما"إلاءني!ونءأابمدكانسهـرةإنجيلإن-1

لمرق!ىصياءتهوأن(رص4؟)"وثلهإأسانمن4كلف!اهيةءرقس

.ا!إواليسإمفرغ"-،اأنإيةولالذىلبطرهمهلا

اهمَهرءكهأئا!بيقللموصا!،اصوىةدلفيهالإهـذاان-2

لأحدتاليذحررهكتاب:)-ض!لأبلءلىوهو،أصتاذهبطرسولا

.ج*"،أحواوىمند"اوضع"قس5)ر،الحوأريين

؟اجوء..و)ةبثةولءربسنبر*لإعلىلهوكاىبهة!بهناكَاوأضير

حرر)تد:ةيم4جدا!لأاولىرءيهمىب*ءةيم4ر2ظ!رةسضنإت

*بدأثنىيضحالإفييلفمدا،للأحداثالزءكاةاكءاقباهـ،ماىدون

الاربعةالصياديئ!ة"كا021-16"نياتالاَ--1خlrالإآيتهروا

صيادك!تصيرون":ة؟مسا!طه"آئلا،هو+يتثلأنعبم!ملايدهو!الذين

يفتق!المبثمرذا5ان:،!ل!يصيفثم،يعرةو؟4لاأنهمخ،!ناس

86،78صه"سابئ1،رجع(1)
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وأعثر،ذق"اءيركاببامرةمىذإن.ء.3"*او4المهالىلا5عاأدافتقا

.،4-كاتيررعص!أةدأيهرفلاو2ة!،إبتذلاينالمبسر

بريرتمأ"ةبار!وأنعمة!رالإبىييناراطوفكاون4يص3وءت

ائذيئودءا،ل+؟)الىصمدثم5:ا،طقت*ول4هتأني4!"!ىق4معرة

،)و)حرزا*،)يصايرو،4*ء)وةابحور!ثءؤىاواقام،!)يهاةذه+و!داأر

عليوةرضءثسالإ:ىل*،و،اثفثاطينأإ%راجص،طانلهمويمون

الهمضيرىو161-93ءنالآيات3حا!إلا1،بطرساءمعان

إيمانهم.إتلانبقةساءيرءنتماخنيار!ان

ققايت2)ؤلاه5لأنو،يل*يفلإاالمرذغمو"ئحقيقا،المعلقينلمخليءوهذأ

ندهوأنإلا3الا"هايمل،أوإيمل"خىمنذلاثبعدلناةإيمسيِف!يممآامجالاءمن

المةدصةالإنبريلةالفوص!ذهفىالننماراءإدةإلمطالأفا"!يلهذهأتباع

.وبطلانيفزءنمضاءيم!افىمااليصير)املهىأفقدكاشفى!!

أ

،

مإل..++طعab"ب

!ببط
أ!ي
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والإفي*لالوقا

:ةبا-كااإثف*راتا

4ب!زاكأء(،4*ب"،اىدلر!ياا،تءدةل-إْألاد،1الو،(أفي*لإت

تبكا)4"أيرى*ضم!ًف،شش!يقه"ولينحىالسا01؟رتلمة"ادذة(ةالوا

يرىكا(ىق*ةىحرواثى)وهـو،ن1،و3ذلكلطإب!ذكا("وايات

.،،)إوجماىس؟ثو5ذيىذعر،مبصرحمالأبا

أهلءنيهأءل!نةوقيةو،د"جوءتش*ا4.أءلكامةه"ادبابإ!غأو

نأل+بنلشصارىءدواكانالذىر!)وىل"يىذاكان4.1كا،!*3أنكاا

ءلمهءرساهـن"؟فيرفىهـذادوروةد8مهولار"مثصصبح

إس؟وروأشا،4)اتهثير4ر"لاب*نعلمةيرئس)و؟18لور)ةقوؤد

+لمه*تهإلى4+ان4ْرسا)ةفط4وخاص،رسها!لهبضق4الرفنههـذهإلمط

.(ولوءئ3)ل!االىاتهساقروةا*هون()!الىأثهعهارقو(وس*وءا"ث)

.الأرضءله"ياتهإ(ؤ)اصا،-يمحيرلم4ْاءلىاجبميم"حق4!و

هل-*"و،طهيان13مئ،ودإت":دةور.نتولة*ةول4ت3ءءتأءا

.(2!،َارو!ء

AVص4دس،قداادوَل!ةبدرامه4(1)

3209م!"طصارة14ص(2) o
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ذلك:وصلجبلإنبرلطاتاةخه3ءتَ.دف

الألفا!اةما"وءنئلوْ!)41اة!ا4*؟أ"ير،1اباللغةهمل"يفإلوكأكلب

عا!نث؟اهإة"ميهخب3و،4با،بمححهت!م2،ى+وبأدؤآو،.و"صكل!ات

دة!*)اإلىتمزوه3بعضمكانوان،الالأةور2ث!أءلىهـيلادت60-704

إلى4بةمهغرها!لاورسالة3تبه3أقْومهلوم،الأولالفرنءق-الأخير

عكاءاءد-،أ4إةلِىفو،مركا!ءظيمانهقهللذىا(ثاوةيلس)4ثةْصد

.3ئمعالاحداأو،نةاو!11

ءلمماءءنةستفل"رالىهإة!بر*لملوقأب!و5:ا؟طريقابنل!ت

ءكانو.ن10)اتوءلىنماضارا"مناتطلةوب"*اأو"!ل*ةو15لهلطلهةالاروءان

فلا،!.ذأك،روها!44ولاثت.اعهـمحرأنءرذاإذاا،ذه:ينكبيابح

أ؟ضا.لمصروأهـيمرءظلمموهو،"ة!!ْوث؟ةروءاكاونأنخعا

لو،إن(لاردناقَهليأءناقارقأتاب3صأحبا*لإء4ا.ةلةدو

لسووlإرك!؟ءوتبعدوذللث(إْجهلمهقسرءر"ررءاإمدإنبلهبهتب

يةAIإمعدكلثؤ!اءنلو،4ـه!دةءنيمج"بم،ا.الطاأء6رةةلخقاغ

.4*اإةلير-م،اق!ولءتل*ح!.يفادذا

حا!طث،نjoا;بأدفىني+ئيإ"اعىء!يريهعوبأنأيضاهناواص.ف

المنىاباتحتا"و"قصصلمهبى!ْإافةتا""4فى!سفرضةآو،4"ت!"،ا"

ثينمنهةتةاة4،ضهبدورهىة!*؟س!/إنهوظل،ا،نسبحءنوالقتكضبت

ته،ودءوح"-،إحياة"الطتالتىثأد"إلاءن"ولةنالصا!د"الةصعبى

اطوأريينمز،ءواظإأيهوردلَهى)الوماتالم!ذلل!إلىلوظفا!ضاوقد

لإ،نج!ملهلوقا4إفةتاحهوهاك."-لامعايهحي!ص،اءناثقهروونججتفي

عندئا4المغقتالأهورفىة!ق؟"إلينمبماأ"ذوا!دجيرولنكانإذا،.
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أيصألاأمترألا"كامةو،دأماةكنا*اءدامةذأوْا!إنالذإيمتاإا!!ل!كا

ةإ.ممىو،ا)ا*زيزيماأاللقعتباأقؤيمقد(لولأاءقثىهتة:*تطكل"ة11

.(1!كا4.تءأ)يذىماليكل4صىفر!تل

قثةرد:!في!زىالذىا)ةصهـوو،لوقاسد*اأ"صب-"لإْ!بر"لي"وا

خ!بئير4ْأوراق،أ،يلافىىلأولاأةرنا!نأْلأ-يراروةدأالىأ)حلاءءن

ق!د،الىهـتيمد4أوأ،إ؟نهاواكوة.قج*!،اءن4؟ةا-اااروا*اتاق*-ةت

.د!مواا!ل;رIيد،

ا!"دصن4.113و،ايمود1ن!لميرءنكان4.فىمسلوقاأناكأأناوأعبر

تاب!ت3مناكأيربةت؟سو!و،ارصلادأعادسفرافءؤjbو،اسو"إ

4؟وخممسين،+تدثمالولوقاْإْ!ى*ليفى.مح!!ظ.إi)ءى(كلكأا*ةءس!مرأش(كا

.ءرةسل.!يتإنأءت12إةصهم!نو!فأنفكاد

بوجدئولالوقاىد-"و"اق!أاتر!ق11ءتاةير3ا!*ة"يملاوق

أ-ذهـالوقاأنويدو.!ابة!ااتصهمطدنبحوأند-كاوب،ةص"ر!ا.!برثاط

ئي*اكحةخمرلمءثتركأصلءنأ"-ذاها(ءى)و)لوقا(وأن!!ء)عن

.(2)بعد

؟إ"صلي)صقعانلو،أناقىة!نلدىءؤكداجونأنالأءركاد

عاىإورثسءوالمحةق"هلامةلة!ةل،و،إ.!صلهوفى"عقوءتس8مر

قدلوقاانود*؟ز":فيةولل*ي!.إلااi"40*زي-ارفى4محوني،ااك-جمهءت

وءل!.4ثلإدء70عامش"ةطس%هيرتحتا5يرتدهواءدسا،صاريمثىلح

)*ونلحاادالقاديدو"يخر))تاا!هذءله"ةالا.محجلال!"ذ!دنو!حذلك

3-ا:1،ول(؟)

902ص3م3"اطضارةة!عة(2)
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!ثءهلةوفىاكواحنء*لاد"094-70ءاكطبهن؟لميرهتررتاريخغالبا

.(1،)،ةدءاأكق!ت!18الى4.تة-بموحم!خرون

:ل"!.*؟ا!ذا!ب،ن

.إثية،الكتاترعتهذلككدوو،كودياليماسلوق!الها"ثينأدن!،دلثهت

ضا.أدو!يااكأيرءتألكفرةةثملتهودءوتج!ا!طاتأنيرىفهو

قسر،ءرءفدرةعولمذايةجود9ياتاروااكثرأ4؟ة!وءنرالوةمجذفكا

نأمع،"يمود؟ةت!3اذينأن!تالسأ،رهـعطيبةالمسباحءلإء4نهثجةلاثم

يينءرالعساقيجة:و)أن!يناراطوءقطلبالمسيحان4اْ!يءاىةكتبقد!ء

.(2،،تدخلوالاللسامرهـينمدثنةوإلىقصوالاأهـميقطر)الى

او.اكالأةا"بلقب34نأ،ىلء-كتيرةوص-دلة1ؤأأوفىحءنوهذا

فظرت)آ%وعميتنا"بماخالممسلسانء-لى"يا،3أداةىثضعون

تظومنار"صوءاتهخاكيتكا!ذو!ذن،"يهانو!ةذثاكا1ئةآممطوأ

وجه!الى4!ببا3فىتنطف"نهم!جحلتناجيلالأتاب3ن!!4شؤص

أ!نمار42"ون!؟ةاوناماIاذذلاثفكلادكاةىاددأيلولديرا."اعةنظر

.ا"ولكتي؟ةالنظر4ا"!وءلحتىكتبه؟ة

:ل!حداثو"فه

بول.فيه"5امةينيصقتينفيء4اتارال!حداثوصفهذىلوقاتين

بخيم:والمعلة!ز،ةي"+سم،اكتابمنكثير

جتييرو.ذا،الماديةل!موروصفهذك!"داق*ةدأنه:الأولطالصةة

.د88صالحديخةالمحارفصوءئااقدسةحتب"دراصة(1)

ه:10)2(متى
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عابكثراهـولوقا5:ن!جمسرا3عرفيكاب*اك"هثاقى؟ر4إادالى

!!ط!خمتحنها،الأدبالس!ىفأو،اطسقةاارهاةهةلأ؟الأةابيملا.

.(1)،الحة+!ىاروافىاادكا"ئهصقالمحه

وءرةحمه،قه5:بةيناساألهه"ولأ4ةضهالمناإمها"عفمى:4ءا1ْأ)صكل4اما

ررفىقلا؟اادهيعيمطفىولةءن4بئكتاةيما)نتىى"+داريخ؟تياأحداث!أفى

تء4!التار4طلة)هذهءتقىمرتذعرلمكا.وةالاة،بافيءى4*ء

.ا،مس+"ى"ت!ريخقأ!"تما!سث؟ئاإ!ءسحاةأ"حب

كهو!سرا!يحقبءنهث!يدحأيصاىر"ألايل*%إ41!لأْةىحم"انتوءا

التناةفىكل"مداى!انتةو،هـىقجاهكلاالاختلالهتكلءلمتافس!سلةبه

وممحقة!اثمحيدولم،2كأهااج"اوم"وبا"تلافعلىءالعالاسهمىله+ءأ

.الآنىحىفىرتها5تسدابا"و"

باقأةرا"مرس؟"أتذىسهرةو،خىءفىاير)ر"2.بخا-اا"وثأخذعا

فىاسإوهةاذه1معةىذلالمحاأذقي!حون*أيهذوبانىاأرأ.)11ءمثما(2،المق!ص"

يقين،السا!يا!نْ!لاهامعتمافيتافو،(3)يثوسعوزهلألىإلىو!نالتهسار

.آ5أسةءرو،((ءقه)"

يذكرة،4ةمس"تىض5تةاجدهْحي-،ادصهومثوعن9آقىدثأوأإذو

،وةعةبأى،اةصحاثومؤىامطهاإلىد*صا،سهتحأناْمحح*إ4ؤى

أذىاا)رسلأكلاليسةذىوءاإ*ثنأربعدص*ود.يذعرإ؟نح!،.هبأفرة

،4لكهمفااىالأءرثدعوا!هنرا،كمبهى!لاأنههوءا""ثنالبامعنمام"متفق

هناا،قامتتحلا4Lوا،ؤأخرأتتاظ"الآ)كلنال!ثير"ةاكأنءلى

.!كره.م

(I98ص4ا،ةدصحهباأ4"درأكلأ

2!م"2.3(:\ا1خا،!صالاأ.ظر(3)

42-22:اعمرذساقر0(51-

24"22:9لوقاأ.ظر(2)

29"26:26تى5إبرأ(!ن)
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فالم!كابنا

لإفي*لوا"ناثو

ةب:لكا؟اف!اخهر1

.أنإلىتذهبا،سير"4ف:1و"طو"ةرقأهلهـنالغال!4ةر!ْحاأإن

!ن،اراطود"أ"واوصييباكىافىإعألراالإنجى.ل"بصا(وح!نما)

ا؟مفيراوحناإنهـءس(فاالمسب"تذيخ)تاركتابئجاء،وةدعثكلالإؤث

"الوى4!"صياد،وأ.4زبد!نأوهـو،ا؟لميلاكلالءقصيمدات؟إقلدو

إقينالسامنثنانلإ!وءأل!بير!ةوبو"أو"فاو،لممسيمحااميمص4هـيهة

4ْ!يابحاصبداكانوةد،دسكات!ا.رعبهن"ناثويعدو،4ثال!صر)ْإلى

"صإيب.،وقوهـويم()عصتهالدوصودعها4"أ"ى

فيالأ"وهذيئباركةدأ،".جْةسهأن،."!،اصث!"ا)تذعرو

ءلى،لآخروا،يمنالأةخذهءلىأحدهماةوصح،لوصساا!يها!دهـ!ما"بنما

.كمهابارويىمرالأحذه

صجزيرةإلى(دومتيان)رمةلانقاهالأولىاداتطآالاصأيامونما

"،دعاغ،؟ألرؤمئاظرلثا*5"اقىنهإتةاكو!4إيير،زر)ءن()بط*س

.((شيناأ،ق+و"كاايبعثريهاةوأبمثذمسس(i)الى

"4اطلة-مهسفىالممصه""4بختار"خلاعةااقهطى1يخ11اش4لجت(1)

25صالثا.*د
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:إكذودس؟بحناثوانبرهلط4؟تيات!ز

أ"وهو!هو*داصاطل"!بومةةق!بتما8و،داعبا4ب؟أعثوحناكان

شهاع!*اتركانوأخاهما،هلهألممس"جءقرأىإذءرالجا"لءلىهةوب(أ،

نه.تلحبعاوهماباأو.لا

بح!!أجموإيعس4-رت*"إنا3تش+إو،14)*يىْإْث4لاوراإهمل*يفإف،أ1وؤد

آيةالإهوأتظر11%آةو"قمسءجالميءرض!وكأاصوإ،الألونثةا)"لملانمج!

بة.مر"بثوءنةذ،لمالعىااقضاولته(ا4"!!هـرا:ص!ا

ةوأهـو1واةفىإص*واؤىر"ألا"يملنالأا+ناةضإلافيئإنبر"لهانكا

فيلمثافىقة!نءنني*!*-،اإورضفإنذإكومعالمىمس"ح،2ايريساىاالماء4

التلاهـ"ذههـتفيبالإاء"وةعونفى.

"إقثو"نا:يل*يفاءنةولهاليةقة!نأحدعنإوكاىإصرءو!ة!و

وفىترب+بفىف("!يو"ة،تمامافىتل!كتمابانهوالواذح،ر"؟اعكا

اقي4"خرو4*.يوأصفا!خىءلاا4ثو،ططباوياتوالراوعاتصوو،ارجماب"ا

.(?)لمالمرهـو"*4اقالآةفى

أ"دالر.+انعن()قطاواأدلموقإثن)1)فارقعبابب"اص.ةإ،ةدو

ط،،ظراته"يماو!2فطإ.!بر+لهف*ص-ا*"وثأى-4.أالي-ون!+ثين

نأاإممب"ء4قونل*ثو،ا،!هـ!حلأهـوتةحر8فطواههنماك5كان

4أصاةقكلومخ!+،ااء4،ذلذالمثؤءليير!لم4أوا،!اإةطإلاإ*يى1،مسيع0

قءص"!أنءظامسولغاو،!بدلا49600ة"فىا*"تود:ءمخيرو2صيا

حلأبوأن،نور"َال)الإ.!بىهليونص!ب*4لمعال*ى!.إلاةو؟:ادىع!سم،1،أل

59عه.،8ةس!ة،ابحت11اسةدنص(11
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.(1)به!اعلى4إجاةر!تأنبههةلم،ا،!س"جلاهوتءنخاص!وجه

4اأ":ل(ةةك)ذ3دْوهاايمينالطاعصشدبم"أصءقهـذاقالمحةنةل!

ذإن،إفحبلهوحىناةجاعتبالتى4تالمس4ضدب!ءامالاا؟ين!فىإقا؟"ولا

ونو2ضر،أورلثأيماب"رل!قء+لادية65ملحقع!تبه4اةءميز3؟ءضم

وكان،4ءيلادث98ىأمفى4إةعتايروننيم!نألابعضم!يةثوبين

،-ءجااتعص"مسامق؟إقاء!ةتهةاإةصدبكاما،،تيامنمجهو"ربعدذاك

ض،؟ها-:ةإو،الإأ!ءإبيمتبازيذكرهلممماأتروىذأت4ضرووث4

،وءو-4عج+&أشمانْإمصوتنى4كذةء*دون15ر2صًاةد-ىف*ت14رط5

صوت10ولاهؤت؟ء4ب!قاالاءتةاداقالأوأ:ل"ةصازئتردسيخ4"إصو

صلاةبع!إلاا؟جهلهثوحئالم!ؤافإن"لوقد26ومخاصآيهم9وفا3!ب!

.(218بذإكسد!ف"وجالر4."وثأنل-أل"بيعةخفلهية4"ط

نأور3ذ،االرا*بءنا،مةولالشصذا5ن25،ةنأنالو"خوفى

اةرنا4نماثفىإلاصمرت!او+هيوتةث!ت!ا)ز!"فاهاح!5-،الاهوتجرةله!

د-"ءالدبنفى4مرروة"يهنلمكرةة)أذه5أنعليلجىلبدا!يصالأول

أقرنان!ايةإلىني!.":سمااءنالأولى4طءه11ئأى،ذلكقهللااذمسب*!ن

ب!"ية4أءو!و،أمسجيمالاهوت":حرت.اك!4امأبمةاهـذهوأن،لأولا

.(ي)لهاو"أو،هرا:"أو،ح!همفممه!-

أساةق!وناثةالثلاةجىيا*ونلإاتطرقلملم:لهصاأهمأنيمعكاةناهناوءن

ةرهةرو،ء"ممهـي!"*لو.تلوكاإذ،"بمح؟أتهولامجنإةجتا11بابا:"وثعلي

واْثكار)،وإفىلالاصلالأذلكا-كانلمم"1،أقة:توهاوأالدينئ.

143ص(...افارق1)دهزا%ىباجهنالرصفكهد(1)

!بخ!قص11ر"!.وإقها11"عر،1(2)

341،342صاممها؟قأ(3)"
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ْ.4وفىجإهةالد!اعىاسى5إلمتىأيدة4*"هـذهفى4و"اصالإكاامض*؟

ثأخهأءإء4يادةنزانأكا،4لأهااتصخو،لةاد!لاط!ب،ما"إلافكاروإ

كلنتصهدر؟تهةا3أ!ممل!فىالهصءوقءءدى40!ح11ةذتانو!تو.كألك

.دلمجاءير

و-مف،آصجا4ة8اصاءلهالاقياه!ا:،ول!ْإعتا!ةتْاكثي!"و

ا*دسا!صولراانو.ةول،4")اد!ىصاالروت!الةما"إللا44ةاص!ألامياله!!اذن

هـوتلا!كرةأتكا!اذاو،!طاإأوبمتكاح!ةار2ءطةحمرةكلععأوكان

يئا،فيمرءلىأ-!بفيلةلمىاذا"ناوثإلمطالقدصاووحبماى،وثعالأعب

.اان!ىولىلأهـتروكةذلكءلى4إجماال!إت،ظولو،ةسوعى،ءقما:4الثلاْ

"ذأ4اهه""اا4أك*ص)اأنو5ور3ذ،ادهب)الرءن4ةلمرظر"أيرو"ةر

يرهترر6؟ينح!ونوءلم"4ا:ت*رم"لْاولانالض4فياتذسأرت"فةد.مححءلافي

قابكادهذاأنةضر"فو،4صتا""كينواس!حاثقاربماأذممهجح4ونمات

9!يءورة3الذايهاة"فىةدةةترذه5أننرىو.قةثن21!حجر4"،ء!لهفةق

8لث؟يماءو!د*ةءنأ،رًلاثررلم"قا

.!بر!أة"وثالىلإةمحبر*لا!هذادا!ص*اث*"ءنأس!ركى.ظرجىثة؟وءن

:اتوحىوصح"ق.!بر+لالإهـذأون3واحر.أإضارىاثنليقةاءنكثيرا

5ءلي،،ةْأحندرلأا4صآدصاهت*إطءق)ب،طألى4**ا!اا،!صبوو،ىاكأاطو

ألى"أليفهأسةد14ور"اثافىاا)مرنأضلفىإق!أ(بروكاوس)4!ساإن

.4سهالمةد4*مححهص!اب"َالاانص4تناولوْوصتهاس)ات!هء51إةلمى*ذأو"ءا

)ةظقىت40.تطاابرأاحبرىإرفا،خاكرةدافىء-اعاذالئماء-ة*دولةلط

4:"اصد!اررو،ز3"ابشهلمثلاويئلاءر4.نإات"وة.!برهـل!ا*أ":ل+"ناأ

ادءىاقدو(ءى)و(حغاتو)انإمسد!إا"هماوآءاص*:أيينأر"ودةا!ضء

-َءا!اهيم!ح!رء4الذىاطوارى"!ولْوأاحمتافيأءشفىالمزورزبا-كاا*ذا
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ير،ن!ا"ضالعكا"ببأنو"زمتعلاقياءلكااجلةهـذ.4جفي!ص11فأ"لمحى

،أن!يقياف"ويغير4صاحهنْاخنطادكاابءاأحمةووصءتقالحوار

؟مأةرالاأقاااةالورعةببهضىل4.كاوءقجتإب11هـذايخرتخ!ولا

عتتهىقول!ب!!الذين"لىؤشهققوأف)نرناوا،4.إإنسهتتء!نوبيما!ا

9ذ-5افألذىا"قإصفى"للراكذ4ةطرابأوهىلووابطو)يرج!مدم

تفميعأكلا"مفإن،ىل!جلااصيادا"ءاتوبالحوارىأ)ثاقا"يلفىالعةاب

.(1)(هدئءيرعاىم2طب!خلسدىعايهم

3يدأ"أااصسير،قأءتاإنه:؟وكارىإسءورورىالةقالمحةإقرلو

تتمسثهلا-ينءله...؟س4يملىالاالإفي+ليب"اكو5ا!حوبأن

.(21،خالرأنبر"للإاو؟"الذى!ونهبأالةا!ا!إفرض؟اينلةالمه4لبغا

ءناءمرإلمطالإنبربل!ذأف"أليي!زونينالئاةدنجهآوراْد5(وء%

.ارىاطوتوحثاءنبيدة!ىأخر

:ظiاككؤكلتثىءفىنتور)دوليرةول

بأننِنلْاقلانزعة"ن؟بةةرترعةهـنثوحناإفيتليهةصطه!غماإن"

للاَرا"ءب3تامنذيهومابالمعرفة؟لبالإيمافتلاحونالخلاعر

إجونئا،مس+"ىالدينفىنيخ"ايلاءقادكثيرجهلقد4الإ!عافيزيقيم
ثةالحداساتيترعَالد-رو.برحةا)وصولو5واصمهةأنلو*"صدق

!(31،الأول"ةرنر"ايأوايوقالهعألراالإفي"ل"إرثحخمخديدإلى

342صإقا-"ا،ر!!1)

67ص4ثاسليدفا،مار.صوفىاإةدسةحةب)اأمهةدر(2)

210،209ص3م3"طظرة14صء(3)

يمل(في!لا-7)ء
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"لا"4أ!بتا"فىى4اقهايخرا+)41؟ةقهو-""طيرا"بمأهـخاكأنءله

:ول4"إذ4!الظ4الحلقهـصرقاريمء*4تارثغ

ثمرفلاح!:صا"فتهامي-ر"6فىض"إطاذدثفير411حيماثوإتل*ةت

ياولار"آفىوكان،لهةوهـراوعراةاصاءله"فا،-يم!عدءوةءنثفيا

إ+فىآايم"ب،الاا!ساهـ**4لهماءةويدةلمءظالوءنءجز"كاف*صقد

:دلامةالامارةا!ذهت!رارءق2آءلماا،ؤهـ:كنض*.آرأفات!و،أw!ي

.(11،!يالوص(كلتكاء*ااذةد4!متأهـاااأذااروظيمإالربوعه"4هـى!ذهإن،

ف"إا)تأط:صءدمءلطدأ*لملاالأةلءلىذءما*ةااحمخاب1هـذاوء:ار"

ضعهو"بى"يملمث،أرى)طو،فاوهـو4*صاوأنترضتاو)%.)بلفيالإ!ذأ

،الأولنر!))ن!اية"قاءاشنهأمء*لوو،هكلركلقظطةلمحضادة!3)اءذهق

ءررلومو.فىلدء.!س)اةألقا"كاافىثءأوىرد!عة،الهاكأذا*ءراهـئاباغةدو

وضعهأنكا،هتا*"ر"آفى+"إةل+!فإوصروماأقنيد"15"ح-"!جلدى

!.أهص"4هـن**الالحالهـذهءلىل!نبر"ل

الى.شسهقتالل"او!"وءاآربهلءنهلإةادهذا"ولصلثا!عكانياهـاْاو

نابهرءنب*!يلافإنهضارى)طان"وثهـووأص*4أن!رض(ءلى4:"اص،

؟اإنزمجةو"ثخ4+:؟إ*ىلا4فىامسافىاقئهحاحىه6ضرق"+ءقةدكان4ْأ

اقاوا.ئةلأثواند،اوالهلأدفىفىفىاه.رودو،اهءفةق12"رولف49*4ثينةا"يلا-

نهشبا"ءحْترهع،نى!ْو!)أفاتصووا4،اْواتا4فىرا)فىإصه"ء!ة4،مفحىو"هى

.4؟د2*"اطولعه"،اءف4+ثار3ذءنااع:ير

.!يلالراجالإعنةضلاا*وحنماأنءلمهنوص!*"،ايهحتكادوهـذا

ثة."لال5ا"ر

45صمرفى4!"*-،اتمريخصللاعةا"ة:ط!أ1)تاريخ4:؟(91
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ر"آان"ويإلىت؟قلهينةيهنيث"اهلاةولفيتأر"حيرا؟روًسقرا!أ

ددالةسهذافإنوأياهاكان،اريالإ؟جيلياطور"ناو؟ينالاهوتىالهدء!

وسفر94لثلاْا)رسا؟لةإنكلوعلي،4إلبياارؤاسة!نسةقا)ص!ك!جح

.؟دثدا11هثدم!نه!"قدثالرؤ،\

:!ختس!تعتاوا4صخلا

رأ!قموةالمعتمد؟ء4رلأا"يملنالاا4*يف8ارءنثأ"د*بئدم؟ةءرضثا

بينو4"!بتغةماحالصلة"ثكاداطوارىمتىأنتجينو،!!ببأصءا.صاميا

يةالإرولأ"وكلترجمةثءصيةتل،دد،،ص!،4صباا،سىلىفىاالإفي*ليم".

إذاماالي!ن4"وصكليقققالإهـكانفىحكولم4"؟ا؟و"إ)الىلِهَالهبرنصت"

ىاطواة"تث*يخةبل"دأاو4ترجمهاوجدةداأصافقدجمآقىاكان

ا؟!الةؤإن.4صإتر؟مهقيافىبصيرأد+ئقاأني!لكأكانإذأأؤءا،"*التقصيرات

الوأ"بلأهانةوا4لذةاةجهيعصةاتالة2؟االىإضرورةبادى+ؤبمترجمه

يد.د؟أدهـاوء148،-ي!ه4يالداقمةدسعةابوللأمم"رئ"فىا5ذرتراس

أ،تر"ماءما%فاءخاترصلمهاظمورقيلادبرىالأكلدأن4ذئثم

ذلدُوزنءنكثيرايضةصكا،هيرة3تعماؤلاتو!ثءكاوكإلىيدءو

،زداولوىرد!،ات)ذب"!س!)تةومءيزأنفىوصممااذاالإ.بمبل.

يمقيااد!حأا!ل،هـقنهو3ترصحءنادققيناه2رايه!اةغتءا)ذ5!ل!

.4.يابقهتىكاس

وأنه،ييناراطومنس؟اأنه"بق،ةتةررةقد:ض"صعلي!ْاأضا

ألمعبرءكاانببشولإيضاالغةلفىهد!خءوأ،س2؟طرمعالهن!فإأجى.لهكاب

نميلافناْعلي،فترايودولإليهذهبرأىعى-وجفى(كاتالكا)بْ.مجنه

"كا.اةجبلءلى1ؤماْأسهة!تهصإلى
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ةيهأةالرِيىمردرسا.لأ"ذةيأولةا"رنو،ثأند!ترةلم:لوقا"بملْإأما

"نه"قاءن4ص!تشإص،4إنفءاءن12اةوبنا،4+ةسس!،يفكالمهااْك)اثا"دلأاخ،و

إلىا-2أ"تشلاصفىلهرماج"ومحةقةإومهلومةا5أمممهاْندا؟مصت4سوْلوط

.!؟او!)اةلكة*دانءحأسشدواادشةا!؟طافىو

ةينا،لدباراإه!غأو"تلاء+ذإثنارافىوءنس!ل)لوقا(عونءثهذ)فض!

ئهةدءوالممس*!حجاةإثاىا:لادااو4*""سعملالةعهاالرإطممن!س4"ء،)ولوقالد"و

فىالفاءة4ألممأوةءت؟إخالذىابمواصبلمىجذا4.قمساوةمتافى4.عومع

هآثييرثاوادة1،"م!(4ا،"تلتأأبالاَدوكاتالة*ا4لحىلاصاءذحرهصوإ

،4وضكللءنى!ْإل،اعونقو"ثنى،إتاحالهتبينؤةدو"نا:إ؟جهليأما

كزصص!تإ41"أخاةإن،ءفبلحداعنرةعوذ،اأ،ثوأهدءنلةاقبينمماتد

أن!إطإ"ءلنيا،م،خأ-رلاالإفييلءؤإفهـواوىطواتوحنماأننورت"رر"أل

."*ليىاا)فىحرو4فىإةامساإ1،"ثفور*44"ابياتَ!رأفىوضىمهءت

زءيرعثرنما!ء24ءونتقلاع!اوا،-يم!حاأرئ"وةإناري-أو

،دلأ"يمااءت3ءيرفطلأهـةالان؟"توء+فىلا؟لطبماةوا،لب!ءثا!لا"باقلأا

."يما!ْألاإصاحاتف*"ذعور5و5اكا5عن"بئ"يرإمنهمأ)وهأنإررإلا

!*"،الأ!هذهأنايةكن1ءلمناءل10را*تءائوبئيره!ذ)ني.اق"أ"إذا

أةدير.طأااروخ!نه.ئ"وةكلاا"إؤحونأدنماءتد*!لاكلةد**ثإء4الأر

11ضذلككلد*إ114:ط*مىفحونو،صلةإدنىأ)"حماهن!!وببنهـاوإيى

"ه!"ءقىه.وأهـوبؤبطالاأ،مصه!حإ.تب*لإ.ةصللاالأنا"*ل"زه

!بذلك.يمأ)حر6نأ)ةرأشهار+ج!ىءلىلإممهتلذلاثوأكأا،تال!بههو

"هـ10)اؤفيىا)بارأت!رقى*قاذأ5ق!اة-ص!ا!ن4إيمإوصإةاءاوإن

"!اقهلمتا4إوكاىاذ،ؤ،نءوى!ها!م!لقو!ةد41ء(!باةقىْاوما"و؟مةلأرا

ت/رل(رأت3)عذافير؟*4لول""اذألاهـذهوا*بءا"*-سيرءقواذامج!لت

؟إذناا1،صو5ذاا،صيم!حؤاق1أو
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الاح!وفوالمينالمه!ثران!،الجديدالهثد8كتابهئكللمانويبءب

ى!ةقد،ى2لأثةاثألنرثبتت9لتىالأولىالممسه"ةأبماء4باسممغحدثينس

.و)عنالنراث.ةقطالشمفهىثكلهق4سثاربعينوْا!لانينعايلهَالإنجيل

كل-نلمهضرواونجدوة،منهزلةتيااولاورأتوسأا!مأ!ر!قدالشفهى

-الحاصةتيةوه!لاواءتماهاةلمه4الخاص"ششصيتهوءبى*إطر"عل

...ند"ساألترألثمن"لمةوهاى!"لاقوالواالبروأث(تهذهبينةطنمووا

"طابعأدبى!طهافة"المتو"للأياا4فهوضعتالذىرالإطا؟لأ"-ماوذإنس

.(2)،تاربخىأساسله!ير؟س

م
A
w

+لإةأa!كاعl!+بس!

ص!ئب!ق

ثعثدين

.4،لومومي،هىافإصيكإئ(؟)."؟!

ىب،76"يجرالممارفإبيضوءنىالمقد"4ب!لا4دراصأفظر(2)
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رئيلظكصئلاا

"1،ْءأقر2ن1وءوقف4ألرس!الأناب*ليهضامين)1(فى

كلمآرويد،إء4لأرابيلناالاءينا!ءأنءلىمعا4"و؟نةولمحةقاينة

.وأحدةأغرأضذأتءوضىوءات"ول

طةالإحان!مي،)وقاو،ةسوءر،!فصل81.1:ت.؟ور!دوليةول

ةد!عأق"ر"هيهايم!ادغاوحىواتها0محتوةإنذإك.ةد"أو.ظرةبما

،(2)،4"لدارا4!ن؟اا"يىا4!لنبااكأيكتبتةدو.4مجقميةا!يااظروادت4،ؤاتو

بعةارإلىح%رييم4اةاةوْاالارة*4ناصليافيعليهله!فثتماأمموإن

:هـىهوصوعات

.قلا-لأاو،4!!ركاو،ة!ي)هةاو،مهصاةا

احمأدإأظربئاوصهخونالأْإ"+إ!"ذ،4"الأساا!قاصدهـىوهذ.

ي!معة:الإجمالوجهعليالة!لهذاق

؟!ذْ!هنحهدوال3"بتومما!دراكبرفي-ةوعباةصصاأءا-1

"ح!*داإو"لماا:ةولىأيمءر4إةص*"رضرتجقاتهاىوهى،الأْإبمل

هـ،اصإرو،ينهدإلىتهجوعردذإلىأةةزو،ته!مفاةترةءققتتهاوتهدوولا

رفعهحم،صلبهبمدآوتامن4وةياتصلهصهثم،واكلابذيين!!وار

:ءط!هلالى

!م،ق"صهو"حن!ا"،1)أن(صن)مادةالوسيط*بمممi)قجاه(1)

+قو!ضمو.باطنهفىماأى:احتابامضمونومنه.اكأوى:ومعنا.

.4مة38بة"ءاو.اءو:لأمالسكل

207ص3م3"ا!مارة4صق(2)
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وأكا،افجارأسفو"أ4ءطوشطكاْعىيىأنل*مبةالاأهذهتذعرة

أمرهافىالثلمث4؟اخا،و،ا:!حاراسفةوبهاولرأنخيرمنحب،اإ"لمت

وأ"بره4؟بمخكاو4علي!لمثبأنف!ءرهءلمول4*أإاقهبعثفيارْةاأنوأراد

ا*لأما5-ذانوأ،ا*3زغلاءأدل!س!وأخما،الةدسالروح"تح!اتفيابأ

يسميطأنذلكأبلءنإء4اءأبحمخطاباهءن)شعبهءخاصاسهكاون

تهوولأدبهأءلأ؟تاءفىو-يامضطا؟صحوأنهإنصأى-ع!.دا

4وبدصتءظءخهءف""يهكلءير"قو!واراتصهاإورت2فأاتهوعأفىو

يوحناظمورالإتط!اتء!هءنوأل!،الجديددبنهظآورالىوقئير

اصلاةاءإيممايازعنربن(!ى)إءمإالإدس-لامفىا،هروفالمعمد)ن

.ا-لاماو

الإودتَةود4ث.متءل!لثمج+دا2ور؟ظإشرقدا،*هدإانوأن

صاكاْوا"ع"لالأواا،*اءىءنترةوه81يا؟ةالتوءلهمه!،و،لتهسار)تلةى

ذلك"ظآروكان،الدبنقو-ودأ**لمهدةاقزيىخءن4اليامخدرواقد

عاقةدكانمما22شؤإتصإلىرمزاةالإردنر-أكءياهفىأ"-اد!كأل

لس!ءو،يعةاثساشكنوقر،أوينلدافىلإطاداأدرانهنأفثدت!مو33بةلو

بمعرفةون5أنءل!دباكه*ا،-ب""فىى"*"؟هاو5؟اا-االجسد

.إقه؟سا

كةيرهالأردنكأر،*إهفى)يعهده،ناثوعليأثد.أقهليخادبلغولما

لاينبفى4ْأ!مي؟،الأهراولفىذلكءن"ناتومفأحب،ا،ؤ.نجينءن

4،اصئلهْءأن؟ل،وا،نزلةا)قدووأكبرفى،مغهأعظممهـوءتي!مدأن

.هت:أكروجء-،ا)طاحغتالأءرفأذءننكادثمالمسبحت*هدهلأن

،4دنإلىةادءلالهصدء؟دأسنةأسرثلاْ!نعقالمس!يحباخو"؟نحما
و.صما"

15ر5)وظفىةثوء!4وهى،تديهءلىا،عبزاتور3ظذكوأعةب

ه!افها.1نىمدترحدة
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ود311هـنثتوالهو"ةتمغدىلأذ،ءا!روبءق؟"لملم)،شحول!كاق

ته،إدءوا،قءنينءتءدداتهدءوانثسواضتا-.سهواءءلىمانوالرو

ءكةهـؤهـرةلهأءدت"يراوأ،له-لإء*يئو3خىرون)رثونطو)32ص*!

!دع(س!و،ماناوو"كاموآزر!،!و3"ةوطءنين15)فىر!4فى!اءرر

ةرءْو،اذ04:كعايمسهوالدلإلةىر"ةااءوروكان،ب*ثااهـنالعاهة

حي"ابء!ده.نجانثمارث!ناطواصدكانالذىا!سشريرطىجوذاو5

علي4؟القهضاءرةؤ،1وا،تهت،،"!هـ4د-ةة"هـن4ةطهثلازينا؟لمةئ

4ْهصؤينوهلاثا"لاعاشأند-هإودةنإب4i،هاLصلإعدأء4لحىموا

.رأ.صا12تمحغطولنأءفق"هن"و!رساا"رقبرهءل!اأقاءرثم،فيفو

ؤكلواا،تصديةااطجاةإلىوءإدا،وتمنقامأنهويدءون،وأتباء"

أنإفيةولؤصصهلىالإفياةصءراواصلو،عدل!ل+ةبذالمثرأحى4ْأ

صبهمحى4فىذلأىقوعم-.ذنهدهـتايام4ذلا15،مبيرهةءن،م،1،مصج

ْ-عامولكلوب!لونالة.إهـ4يعد"ءخد!سىولهدالأ"دوم

تباعوالأاتلاءيذاوأطوراتثنح-ـه!ءا،وتءن4ة*اءةد*؟و

قءو-إسإتحماهاإلى-حةرثمم!2وتررظدم2لوث3بمبتحتوما:حينأر

الأسكالى:نا4أبين4

"ولكلمارتدوكاةإ!دف!ةا!ن""لي!الأْاذه40ءليدمفتهلهاأءا-2

"بث:ءتأ،سبح0

تنعتأنلثقسهثاحمستقدالأ:ا-ءليداءتوما،!اببول؟ةو(1)

صمإالاي!هم!ونإتالىبا4.ذإالآب4.إصه"والذىقه4"ة*ةطابالغهوةصح5-،إ

.نكلوين

"صليبإلىئي*صوعايهقبضبدج*-،اانالأْإجبلفَىةرراك(ب)
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"لمتى2دم"طيثةوهى،المزءوء44الأزلياءعليئة4إصليكافىر)ب!و-

تلَعت،اأنيةةينعون،ادرء4اثفمحيرةاءقكلوأبهرعهئنِب،ا!بخار

قي4)ذ4ضظيمةفمى-"-لامعليه-2دمونلج"-الىالورا"4لهقْةطر

ج"ءالمس4إفدثالاءكالهبىولامتث!بثومإفىانالىكلناس،إلا،ه!زءة

آةورا!تيااكطيثة"-ذه!مولالنجاةلعكان،ص!لإبف!لهبصابهعجء!كال

..ذbءأ"فىدةمير،3يمانلإ؟طوعثست،لمكاوأ!ستحةا.+وا

معءكث4واْمأيا؟ثلاز!ة4"اص؟رردةبرهء،مقدأ،شحأن(")

أةيهيينءلى"اسبد"!يث.لو!لاإلىد"*صخم!توءا؟ءفيأتمدةاْتياء4

عليالةياء4يوماطلاءقمحاسبةبةفىسهىلو"!)وا!المثثوت.*يرءرف

أءوانالخيرنجزاؤهض-يرانام!فإلا!لإت،ا*.داافىالالأكل

امثر،ا-خزاؤه

الإفجيل-وحناإْخيلبأتننوهأنالجانبا"تقوبناةولا

عقحالمبألوهية"ءريرفىاصرحهاوإمةالارا"يلأالاأ"إصهـو-بعالرا

.رار!ءإوءتصد

ت-رصةدفإنهاالأئاصليهذ.قالهمرثهةبتعا!يميتعلقهـاأها-3

ةهديلأو،نصخبشأئهوردماإلأ(،)اةر؟"أأفىأليهـود4!يضرأقرت!انها

،جداظبلادورأتIAا"ذهوإحنالأْإ،يلوصجالمها،بحءثرو!اع

أنها!يفحدومن،،-يمحاإلىوةالمحزالجهلءوءظ-4عن!ءقض؟ا2*ومعظه

"وأريرن3!يةالنا*رث5يير!لهورئو"طص"هد4قةءلىس،-

دساسا1لحاءسواحا!إلذها5عظتهصرفى؟هاوصهمستفىرةمتاوةد،تلاءيذو3

اذاهْلأالشزصههةالطالا"و!فاياقوب*الي!اوهـق،ءىإْ!بر!منوإلمهاج

أنمق40الهيةصبونالمهميحةإنيممةلو)ةصاوةأطلاقاأباحقدكه4ءوْكاق

17:كاهأ!يل)،(اطر،إ
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"،يزف4ءطاةتتزون!ءتوأن،تزنىا-2إ،بي*االزأررلةالاأاءرأ"4ءلهةارق

!ا!!"المرأ.زوةارذتوإذاةبهـاتزفىىر"أ؟وتزوت!اكلرأنهطإقءقفىوأن

لذلاث-ءالفهألونتقوو،باالز4"؟"رلكبذ!"يلأيمت)يىضرجتكاو:"و

ةكل!،ن)دو*تال!اد،أو"ا"ممهدضهءأن"2ءااؤود*ةو"ينلزاإن5:له؟ةو

ه!نا-،إلا4ةرةان؟ههلأألته4!مج!!لا4اثتثن

)اوريخهَأن"*وراةؤىرر"ة"إذ)4.إالةولإ)ء4ءزوأا)كلصاسوف

لأأوصَ"ةاتني!ىأدطلا4؟!أؤول-،-بعاناويدث-،ا18ت-إ؟ات-ااون!هلةأ

خدكلهفأدريمنلااأ"دءلماخدك!لاصفىثإ4؟وأ،ذىإلألهالىآطدسعقيصءن

.ذلاث3الرد)ء41فاتركإزأركد"اذءلمى10واذاالأإسر

جاؤها)قر؟مس*!نبعةالشرة!أهكلنكلوء4انو-ةاإْعىإ!!و

"م!ر:مرءدتةةررتله!ءوءى؟أنهووذعرناانرايمةإمحبررا2*إءقهض!أءربا

يزلةيم"ءآءإ*يرلحهقيبمي!وءوايمءر.وهذلكفىالىمءنهطابوأمىن)زلأ

ةمه.هةررويروءفها*ءو"+إبماحاهوا،ااءأاتمااصهتهـ*اةرلنذعو،لته)لتراها

.Wوهـوهطرف4(ءادؤال!يهررواوظلو،دءو"4وءلى4!ع4قاضه4كا

ءةمءن:4او!ة3عابمخاوأبهـمإ4أعهرc"رثى،وردهيما8ثخىطضالأرفى

أخىذ.قدو4*أزاهرةالأرضرالىرأسهرق4أثم،بوبخىرةأيرمها"طيةتيبلا

أصرذواا،ىد")ود!ةوا"حدا،شالموا3ْ،ةض!و"وهيئفأربعض!م

إصر.3را،مسيجاعادا،و،4ءقاءفأيثأيرءكانأم2ءا-د)لأن،ا!ي-

يا"يمدىلا:)تقا؟أحدثمل.ادأهـل"صاةقال،أ،رأةسوىأ"دأث!بردلم

(؟)تخعأفولاأذهبى،أدث:كلاأةاو:فةال

وأخف،بةإةوباةفىاه3الأو8نىلفاحد+اخا!تةو،اذا5مندفايسبو

11-:8تلهر"غانماالةضيةهـذهح"او(1)
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أصوصءن!سءق!حةالتأ!لمنبثكاءو،ذا4،0ةْاإليةْالهودبمأد!دإول

ىل!خ،اج)صتهلمتا)خنهوا،ةكناوبءلىدنهصةنبطوههاءلىدللا4يهرث!لا

افربناس"إلاوإ)هةووان،ا!دلاوجبإذا4قخ!رلاصأعاةءن،ينبى

*اقصاصوابةالمةومنالتةوىالى

فه"*رقةكأأهالي،،الامنالأ"لاقىبا؟انبق(تب؟ةأءا-4

الم!قةريرهفىل!بو6ثرى")االا"ضمالحدءنالفا!قالحدإلى4"اا،حا

فىهله.ءتالثةلربئمبو"ولاإلى"!ربحد

وجةله!ينهمهـح!و""سامحالعةومنعةوءلىالناصتقلذلكوءن

ي!ب!ى"لا:ل)قي4"وءظ،1ءقينكاالدأسصن5أساساومةعايمةس:!لذ

يىس،الألهفأدر؟نالأ"دكعللطمكمننه!لولثمراإالث!راققاوهـوأنة

ء،الردإهلهفاتركالإزأرءلمثنازاثنايطومنهيلاةسرءههسزكأكومق

"!وأأ(اةالورفى"اه؟ةأى)دآثةال!كانقد":أتض!جا+وكا

لاسصوآوا3با؟اءدا:أ"بوادآفأةول!فأواءابمأعدانجصواواشعبم

!،)،ايمآإي!مهإئونالذينل-أءنوصلوا

؟مدالأسر"-د.إمسلمي*لههاا!عحهلألهوةءق4ادثبشرانرىل8ة

4ث*ربأْفيلاث4لأةوءمرور4بهبقمع!تبيوهـوالأءن"دهعلي9لضرب

؟اوبالمسيحيرءى

الةمهمصفى%وهرىَفءأم4يرص4بالأرالأةا"لققعةو،هذا

ر!جلئيأانإلا،؟؟فا!اى11بهتاطراءلىقال"ألاوفيثمروايةوال!قيدة

الفلسنىلعهقاإعايم4؟ء""سا"8"ئلاجمقيتهين-ام"وثنبلا؟-خ،لر)

ءلهكواعص،العةد!الجىا؟بحكنثد!تيحين1،صبمح4لأهوقيفىالموغل

!ئمهةءنومدانعاوءرايةاطرلكذقسادكا،للابإلممصجمج!واثبات

ذلك*غيرالىذهبمنلأضد

54-5:38متىراجع(1)
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وهقاصدهاالأناب*ليهضاهينهقاقىرآن1ءوؤف

أصفىارانو!مهتأنلأبهدوالانا"يملهذهأنس!هقكلااناتبينلةد

على4"ةإهينبأر-اسلامأف!إيه-،م!ه.ح)زفع؟مد!رة)امال"أد؟عقيت

نمايةقهءليكخب4؟إة(ان"وتإنبرءل)أخاوالإنبرءلثدةاه4ه!ايرقةدأةل

ثقالأهرن13ماوأتا،ين4؟ليلدىور2ا،مفو5ا،يملادىكالأولاال!ةرن،

ته؟روةحيقأةد"او40ةصءلهءضاءيخافىق!*"لما!نإةاجي*ل0الآا4"يفةار

ى4بياْ!بأتى!4ب!اءلاو-يعوكأاثتهلتهورساادهج"ياة4ةصءن

ا،ذإمين:هذهنههادرح!القر6نموة!دي)إو."تالى"،لقصل

المسبحة""*لي!ْألا!كنهزتءدنذى)ابحعهـوءير:الةر1نصيمحإن

مقغيرهاصكافىكاوةمالى4سبحاْاقهها!طصاالهمثرهـنإأسانالقرَانق

والحلولولادأعىفىمرالبثئرساوءنءفي.(فيتاف4ْأالا،الرمهلئر5ا

لهسأمروهذا،اهبادأربهاأراد4*-ط،أب؟لاأممن!لوةقد،4ه!-

قيودءنةبدومنكلنوْابكلءق4ادطليقاحايااا،ثب!4ءلى،س!بعدبا

بنه.وهَو)ْ،لملعبهون

منولدةدا)بحةمرأبر2دمفإنأربءيرءقولدتدءريمأبنكانواثا

قءإن،ادلامءلميهى"؟ء"إةتى11الطا؟4الهّهيةدوةامولاأب!!
.(1)،و!كاونكأنلهلظثمئرابءن4"بةآدمالتهكألءةدعبى

لالوَهيأندثِه؟ئاأرادإذاأبرهائمأ":لابَولتألىو4ْط!!مو)قه

ء(21،ةجمولوننَب

.59ان!ل2رة"و(1)

.82ياسين"ورة(2إ0
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!اببئ!ءنأسانإخاقءلىتقدرأ!ظمى4""إلاالفر-كاذمتواذا

،يهونذلكإل،أبءنءيرأمءتإفان"لقءلماأةدضتكأونفإك!ؤأم

لأءلى،اكل)!لكه-أهون

"د-عق4؟أ"و"رد!ة،+لمغرابمهور5ر+صرتمالهإ:!ابميمنالأاح!+سمهاأ

،جئْظالاافلثللإلهبناوأ،إلها"!ورهالأنمذلك،!رألبث4اعلبيةآالوفا

.كانكلاةكاهت!جملمو؟يخرهكان4إثئءلك:4.وا

هل"رأ،"اصةامرأء+ليةضإلىرصالته:اقر2نافىر8أ،ذعحيس!!او

عقاففىواوض!لالىكةر!ه4فهلهواءرمما2لإ.ةاذمرس!ئرصا3الله

مما11َ،اء!را".بي؟ىإلىور"ولا،:تعالى،ل،و"نالى4،-سه"ااطق!هثر

.(2)،قهلههـقفدخلتوسولالايمءربنأا!بحما"

\واخالةلي!*؟إلاأبباعولعكن،.ذدْأ؟صاعليضْيل*يفإلا؟أنعلما

إلىاسرا!ضلى:االحصوصيةمنالةبالرصيخارجاصْهباوأط*وذاك

صوميهاه

،،ولهم،رة:ءزو،للاق،!ك!شبه،اسكتويمىإبلمرتجللمالقر3نوهسيح

ن)،و"ممشبهوأح،!هو:إهصوءاوءاةلمتلوهمريمافيعبىح5-،اقئفا!ْإْ

..هولة!هاموا)ظنحا.+اإلاءلمق5،ة"ممعامغهشهلمثأئ4+ةاختلةو)الذين

.(3،،حىح؟ءزيزا)لتهوعان))يهاقهرف؟لت*!نما

س*وؤولودةنهـاا)صايبءلىهاتروصبىكلل4ةدإْ:ل."الأناح!!-ءا!مأ

(T( j49صرانل.

.10175ءدة(2)

.1،581!7الهنساء"ورة(3)
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عايه2دمةإن،آدما،""جوخط:!4ةينلاطر!أوهىإطيرأ1نالهرإن

هتدىَواوأفابفثاب4ةالوإلى4إ؟دةد،يمالراقهت.حأو،أ"طأ!د"-لام"

اْش*نوأ،أ"رىضوزرةوازأ!تزر"ثتهذرءن*فىأإإلى"يئظر!"!لمو

هـن6دم%ئ5"."رىأ.فىسروزيةسلء""ذki(\!كاى*هملاهاjنا-الل!

وعكه!":تعالىوةال،(!)"مي"رلاتواب1)هـوإنه4"إءةخماب!يياتبر

خطيشةغاك5ذلميعصت(31،وهدىءإيهةتابولرا"لمت!اهئم،رووى4إر2دم

الإ.مم!تلهعا:.أءمكاين40ارهتو

المسيحر2ظاىاالأكأرأض!أمنأن-ذكرةإفهـا:لبرالأْ!قأءا

ر4احةأء!لمونلو،و!ء-د،4+أءونءن!انزالذكا!اللهبنا4أأصأ"إلها-

أ!له"يع!ألى40الوراةطر؟قت(4".ااقااو6دمحلأبهـاارهاىا4ء*ططا؟دهـ4

04أجاءتآرفأغرضأم.ذأ،ثتخة

جاءالذىالدينأنذكر5،اكاآا،زاءمذه5!فىةض)+ريمو)اةرآن

،صواهدونو"دهدتهوءبا،ءزوجىل!و"يداقهإلىءويرديئ4؟اولءح"ْ

له4إرصؤالءلىي+جماج"!))سانسكليفيالرز4تاة3فىشالىاللهلو!ثة

2*ليأءاجمثفت3ويمورربىألتهواءهـلياأن*أمر-!إلاما"مات8هـا*-

ثىءكلءإءوأفتءايهمالرةببأةتنيت"فهبوهذلمىاا*،ةدءت!ا

.(4)"*شمءيى

.38،39ا:بمماةصور(1)

.rvةلبيقرا"ةرصو(2)4

،1،221ي1عأ!صورة(31

.711:دةالمايمهورة(4"ب
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وابنأب،"لاه!ةه!اأناءبةادع!سهلهةوم!صصر-5ئركإبمديلالاوق

.قياسايةررالإبنعالإلهاءةلادبحوأن،لهدس.!روح

-ىِسعاقهإىءلأالمنزلبإ".عاليقامر!قأثهت:يمإكرا6نوالة

قال،عي""،اإلىا-"أو81دإصنازكلواأ"ةارإ4تبدثإو-اررَمءإيه

ا!مم"ظاةن!صواصثاؤأمأخذفاصارىْ!ْإةالواالذينوهـن،:قعالى!الته

.(1)،4؟اضكرذ

ةةالوالاهيتهقهإ-يمحاوة8"قادءوه؟ةءايم"قىر2قردوقد

ك)ذاقهابنا،-يمكح)ا:صارىوقالتأدتهبنيرعزود2إاوهـا)ت،:كعالى

خونثؤنىالتها"لمه!!ق:لبءناوكةروفي"الوةنو:51!ي5ثموأ؟إة"مةو3
آواءروءايممربنالمهيمكحوا)للّهندوءنةاباوأ؟33ا*ءورهممحهارأ)!!ذو

.،2!،ون3ر!ثيعا4؟صباو5لاإله11لاا"داو))آااببدواألا

أ،-يمحوةالهـريمبناج+-،أهـوأدتهإنلواتمينالذفر3إةد،:4)ر!و

ءيىأللّه"رم"ةدإافهإءِمركءن4.إورةصمبىرأفهادوااءمراه*ل!ك؟؟-

اللهإن!الوأالذينعقر)قد،رlص؟أمنللنماالمينوما"تاروءأواهْ-اطنة

ا*صسنولونةةاعثذعموالمن)و،وأحدإلاهألاألهءنومأةئالْثااث"

دظ!5ر"ولإلايم،هبنا*حالمسما.ابمأءذأبءندمكقروأالذين

توجب!الطام،،3(واكلاطهامِان*أيكاناعديقةوامهالرسهلقيلىن5-

.وحيا"4وبودهبهيةومءإإلىيلمتانجأنالإلهحلىويعصت!+لي،جإ"""الا

."طءامإفىفىلاتاجضرأءن4ءثةلز!اةض.

.14!د5ا*1(1)

.3163.4ةو")ا)2(سورة

701،7ءدةالماة!وس(3)9/ o
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ةوهـ4"دهُ"أوءا4"كصءيم"ئإت!براد4"قيقإن،ئلىتااقهيقولو

ولاءةولوأ!ئنمدقلوأ*"لا!اب+!لال-هأثا":4*ةالم!الأةءت

إله،القاماوكنهـتهاللّهريسولء!يمأبنيهئاول*عا*ااطقالاهْطاعلي

)-كما"يرا،خو41+زلالا"ةولو!و41"ووررّللاإاوة،وحرويمءر

6لأرضافىوءااتهوس!لافىءالهلدو41نأنجوقا":صءدواإله)قهticا

.(11،وكهلا؟التهوكفى

،اتا)مصءوءاقله؟لط4.ا"هصولدأاقهاقؤذ"الوا،":جلوءزل!قو

.(2!،ةإ.ةونلهكللأرضوا

تكاد.إداث؟خا"ئماقصدولداأدر"نتزذاو"إل،:4ص*حىأْل(ةو

حينالراو!فدأن"داا؟بالىوقئرالإرضو"ةثقلءئهتفطرن!السهوات

والأرضوات5-اافىمنإنكلولدابتخذأنلارصقىخ*ةيا5وولدأ

.(31(ء:دأأوصنتى3إلا

33بأيدوبهتو.دلوهإءادإصءاولا!تابنثاد.يمل؟د"ثدألوء!دوق

بأيديهبم.)اقيإبسكتبونا،ذينإلؤو":"لوءزول44أ"ءحىااللهالى

.33اتدتجتلهم!حاإلةوتاهلم!فئا*وا)؟شترأقهءونن5)هذنلوثقوثم

4،نهوحمسثكل!كا!ثلوو W).

--""لامءيى-ءب!بأنيذعزن2ر،11زإن4!ي)كسيالىأها

لا"لاقىأحب!غ،41إضاةغ"ا!اوءةررابوراةا*ن4؟ثدإين"اصهدقاجا

17انساءاصورة(1)

611"ةر"جةةر"و!!م)

8938يمءرة"ور(3)

97رة4*)اةصور!4)
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فيلار!إإئصلاحلكاذ،!هنتدشكءيروهـن،.ليفيالإبهء%الذىالم!ماىا

ل!يمانياو،مجيةجىح!في)لأموراو"صالخاهورلأاياقمنه!او،ضرةلاَاو!"لدائ

طر!اورفع،4ث"وآوا)اث!ر"!4من"ولدتلمهما؟لمزمثلد*"خ،م!وروما

."-لاموامسلموااتلأصتةراولأهتاتجةيقو،ءخهـ3والفت

!،"رصومرالبثءةت4*ةهاماك"1!لامن"نص!ن13ةإالأنا"+لاما

تبمه!االنزما!تىااووراة4!يشرءنفار!إلاوالإ-ضماععثونوإهمال

ن(*إهءنا!ب)قهأترل15.بادىا"ءلالأْهذهرتوبر،"*ألىاقهبأص

"بمثر*ءلهقاتصهإافيآفتاثْاك

إذ؟الزو"ثنءلهادزو)ن!يمقىروكذإإث"طلاق!وريمذلكلومةت

أفسوق.اوروى!!أ)فييعمماناالز"د.الغاوشل،مل،رنااب؟-إبيمانمهـاةرق

علاوألةسا،عامجهبوداطدوإةا،4وءدمالةصاصألغاهومةل،المجتحفى

.ناف!ل!4ءاكرراد5)إلىاس6ء!،أ

!!،ص!؟لذىام"طوأإطزمؤورياالةصاهذهفىلف40ةقوءوقا)قرآاهـا

،با!َهلافذهالأطرافممجاهع2خذاالأ،،و-))عليالمجتمعيصإحألقردكا

2نوأ8ابة*"ت؟15ذ!4سح*-ثفىوالو،أرر)اهد"مبواذ41سدلرأرثةرو،ة

.(2)،إبم)1*تا!وترولاولاةقىوىاةرباب*قو

أهـررالقصاصةررصلإلمهلاماننج،4إطأذةفكليس؟اافيو1!ذ)ن،دو

ل3!او!أوالنامروأحأريحيطحىكاباكلط4فبالمقاةدة""جونانأهـرومحكا

الإوناننبث!م-تائلاوالإدى:قراروالأءانالحايةءنبممباجموأف!ر)ء2

ت!الى*أقهدو+،،"هدى،نيدادشدالون!يدوةررينر"َالا!ةوق

Tryةرة:110)1(!مهورة

!لبء!لا-8)
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الحر"ةتلىقأ)قصاصآ*إءكتب)و:ءآينالذيهاأيا،:"مهـالىةال

فور*،ابعا!تفاًي:"ضأنءلهءقىةنةك!لأ؟ا.فالأوالبدياد**)اوطربا

زلهذلاثد*؟أءتدكأ4نحهـ4وررةصمءناف*ةءذلاثإ"صانإ4*اإوأداء

.(")،ونؤةةل!دآ!اباالألىأويا"ياةصالةصاقلآو،ايمأءذاب

خيير"وتمص-برولئن4ءوقهغءافيلاةماةبموبخهعاوإن"

.(21،ينبر!لاصا

يبلاإنهاللّهءلىهر"أةإحأصعفاوفن،مةل!(4صثسث4اءز"و"

ا)سهءلي)قال!ه"ءن3عاجمافاولهك4ظلإم!ءقاةةصرن،و،اظالمين1

ءدأب3!ائكواطقأبةيرالأرضقيبةونوأداسينمالمهونالذينلا5

.(3)،ألأءور!ملمنذلاثإنوغقرصبرولمنأليم

تهمم"أ!ى)ةاادؤع4ث"الااوطمسء4اتثوىلاو،:4ْا"بسيةولو

صبرواالذينإلاتلمقاهاوءاح!يمولى4ةDءداوة4"او؟يمنكاوىةإذا

.،4)،يمءفأ"ظذوالاهاثإقاءاو

و!ااقا8قى4ت!مالحي4بع!علاأ"جع":!تييميجرلالر"ريةولو

.،-سنتلمقساناا

يمكنلااح!منلىاطاة!يلالإثنمجرم"هلاإثنوالةساعاونوأءالوفى

ه!رهتةروإذ،نهس!حااطحيمَوصحمنايمس4لأْ"ث"هلهأنالنةوص

1791178رة4؟امهورة-(1)

126الة"لصورة!3)

04،34اثمهورىاةصور(3)

53(43إتةصسورة!را،()،1،
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داالإ،رءلىمحنهاذرالهةوو"جةل4":اسخجيمجلا"ساعابو"و"يملةاألا"

ومج!قبعينعينة*ليأنهعتمفىتةولإذ،والأذىرالهساغاإ3ة4ولو

؟لايمن"دكءله)طهـكمنلبر!ثلا!ةاوهءوالام!لفاقول!ْاوأما!سن

اوداءلهكأ"تركثملإوْذىخأيوفياصكأنأرادوءنأيضاألاخرله-لحولى

.(11،تي!نثا4*ءذهـبفاء*لاسضركمنوأيضا

بذافهتمئل!و،يمةادكراذ*خلاققأءإىءثلشهكخيرمنوهذا

عون.أنثصعح"لول!كان،حريم"نالقر2يةول"كاعنمايمحظذوفهر

أحدئي.ط؟إنيحن!لو؟لأةراداثجصعل"به!او-وبرأا!جوا؟اوْات

خلقهاحدامن3ءلهكاعقأننهعهبحانجار"ل!الإيسانإئقالمهدأهذا

يكايقه.لابكا

الةر2نبين8ءوأزةل،الفةرةهذهقلىتثاتحؤتمأنتنايةوولا

.دةالعق!فىالححواربين*-ل!كبشأنوالأناصليمير!عدأ

المصيحاليهمادءاإلىوالداء!ناللّهاةصاراكاةوافي+ار3يذقةإلةر2

:ل-وءصزففال،ولداويكحرثدونده_ووء:اد"4أدتهبوحهيى*ص

!نلا"واركلريمبنايىصئقالالتهكاأصارأبواعو2فىوايئالذأيهايا*

.(2)،بالته1عتااقهأنعارزنوناطوارةالاقهإلىافارىمق

المسيح"وارىبةفىالىاطاليةالأنا"*لت!سبنقسهالوةتوفى

نهاو!*""سميايتى"-*إيثيدة4ءيرتقرءلهالاتحماثامع4واىا"*در4"ذهتلاو

!اإلىالوالد4:،وثجالم!سبألوهيةالقولعليصرا"4ثتمل،كا.شما

*لجىوءز

.4،-3آ)1!ءقأ!5:8

.اصفأ"ووةر"2(2)
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ت!سبهءالذينالأششاصيكاونأنةإءا5:قوأءلاالدكتورقيؤل

-،نالةر1محدْةإءنهمالذين،صارلأوايناراطوفيير!هلأْإبهلاذه25اجإ

اقهأ!هإر2أغغرويذن1"قرس!كأمةاْد!حيالذينمي!كاوْرأأنوإما

"بت.و"رين2س.أأ؟فتأمزعأحتبا!هذهو"حون.حىيدلهوإلىةعالدوا

Iئل*أ،سإمخريرءلىاأ:مرؤوالذيئءالة!ا4ءجماإنةل.!ْ!ت3وذورا2!ا

نر!)اوسلا:،باءم14،ورروة4ءسئْرةلاأرفالمهداثرةفه4المسي!ب

ن!ا"لمهلىلأاهذهأنإدؤمجىراتةاأواهلىى1اب"ة.يئاانإلىا*ذه.ون،العشريئ

*(1)،امهـ3إ"بحسبينلذاثين،و"ةاويكلأء*ذ!نراذواءيرس!نأ"د!بما

م
A
ة

+-دلهةaطآabبس!

م!بب!ق

ين

"-ء*مرن!ض!ة4جته3841طخ08ص4اإقديسر!ءالاس،قواءلى(1)

.ةر5اصة)ا

http://www.al-maktabeh.com



!ضل!المحاا

"ماريكىوالموضوفالتسلسلهعجهليالأنادمىتنا

أقهءيرءندشنام!ولوأءئالىقال

))نهاء28أاكئراخمتلا،ةيهلوجدوا

هاق"تقاؤيخكقبمةالارصلناالأأن)ية)جمابظرةةقررأنإمكانناى

أكأا9الاإقالسا"فىصلمنتبينءضابنهاكابموهرقصةالعرل!ططوط

قءا+ثيريئوتباأحداكاررإسلقوالتفاص"ليالجلةفىإ؟ثاةحماغتلف

صمها.ومفاعآكاصومو

ثموءباراتهاأ)!اظهاا"!تلفتقدكافتادضدةالأْإبم"لأنةلو

منثفصلوةصماثجهلحماو،يتركوة،كر!ب؟ةءتطابقاتاتفاانفةت%

،مUالمةذا5قأهركبيرالاختلافكاصذآكادلماتهاياوعتوحكلوفىوءاتها

لى،الاصللإنريل4فىتاتتر!يات4بالأرلاناصلابأنالةوليميكنذ)!

ة!؟أهذهمنوأكا،ا،ترجمينمحيلمنإلثمكلئ"لا!نماتمن3اهاذ*!أن

انجيلاءدهايمكنوبهذا،د-"اومفهرمعلتلتقىحيثةلو*ةء!

!را"عدا.

كاميرةخلا،تالأربعةلب%18الافببن،هذاغيرءلىالأعصولعكن

منسعتقاةتكونانمعهيهتعْبملاالذىالأءر،وا،ةلهومالمفهممون!!

.واحد)اخيلافتكونبعصالى!اجمعأنأو،واحد.مجصدر

ءكأواحدلكليجملإهيدخلافبعسةالار"الإناجيلبينظكلاف

لأ:--*،.مستةلةةئ.اىف
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أن."*ليالإْق"ظراهـر4+)إوكلالذىالدثىالإءح!اح!لوهـذا

أقىىر"الاالأْإ"هليءشر)تا)فىأنبعد،4الأربةالأفاجى+ليءل!يبقى

.ا،-يم"ئمهم!إلائءاكللةت.اك

عنابءاوزواالزر؟حةئابيلإفيبهينا!وة+قاا)كنءتونوصكان

لتزيرإل،ءدأناب4-!برأتلالإحأيةى1،بهيها"ىالهبدةاكلافات

ف!إعهوألةاهأ+ئاء4ؤبهبثمرLCAع."،أإ."يملهـونو!ي)ا!خء)د!حاو

ءساءمهم.

ال!سيرتاب3ءثل!نءاديا3تا(إبئوالبماثير)جىيلذالأاكةابنكا،ولو

ولىذنة.،!تةقناأوتم3ناتيا"!تلةتاإذادهـمف"ناك5كاةت1،وا،لإحم

!ائزلااذىأدكقو،4"مةدةصيم،رو-ئمااةىىل!لاانةد+حاثصلمولأءرنالها

؟-ودط!امبى"د01وصجمداةد4بةلأرال+-ةألأاأنهوى*بأفر!لا)دىزجه

سب"ا؟4واطقي،ا)ةدسوحالر"ط4برااللّهءقمأ"إإكانالوصحهـذ(وأن

/القدسوالروح،اطقصحلجئاةضلافاطق،"ةاإلايةوللاتعالىو

وهجوقدأنمت"ةي(ءثلاءى)إلى"لهاألوقهو-؟فا،،دحجالاوشْريلا

تغاضر،اختلافْاودون()لوقا(ر)ثو-فاو)هرةس(المىهقو"؟اءعيهة"و

ء"وقونا**قج2لانم،قفىواا!نتأوافيطهوألألهببونيرالبنبهذكو

ةيبب،حبله!وصح2ؤبوةولا"ولم!صلأىفايس،)اقدسوحارأمن

واحد.ءصدوهـالمن"يثأأجيلالأفىا"خلافأوتئاتضهثاككاونألأ

.،ألقدسألووحو5،د"اوالاَبهنوصفيرها،وتعالط-ئاركاطقهو

!صهدرلأن،؟خىزممهصولطومغلهةبىضبنيةناةلاسصومصىلاولمتلقىايي

واحد،الإ!)دي4لهسص

فا،ئؤنجع،.المقدماتلهذهاللازهةطْالباْئجضلملأفس!لىر!ظالأمرن!لو

مق.ةم!ايجبد5اتهاألمرضهوص"!فواقيالأ؟ا"هليفىألواودةلأ-داث

ا،تأءله!ينىالىضةزماالمتناصات
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!"ة)كلليالمزادأووهق،اتاماتتاب!"ذهن5إمضااوهارىهوالى

:لاثL،ت،11)ذلكفى4!صاكمضC"المراإلى

ادجمح:نسبثجرفىوالسنا!ررالاختلاف-1

15اورد،كا91إفبر)صوفى)دهـجنسبدث!ى!ة4سدا)هـقه(دأوراقد

"ذهالهسبا4مهلم"اتردولم(28-23)4الاَثءن)ثالثاالإصاحفىالو،(

)ثوحنا(ءيملإفىلاو)ءرقس(فييلافى

ل1"الر4%آءقالة!صبنِن!-ذيئأن*،ظةبب"!ةول4بداوق

،-ياالممم!إءطأه"ضرورىمنكانولو،حي-،ابيتعاث؟ةالمعنىمعدوم

فيببِإت-رم"هلاءنبْاله8رروله(امه)يم،رالوحىيدالابن!هو-

.ط"ةمريمأمةة!""قب"ذ"ذاساثص!ون

نصوصذىهـ!وها،الحقيقة!ذه،لافءلىالئ!بث"رةو)كن

.ب"ةااهذا

متى:يقول

يم51برإ-:يم51بر!لبندودابئ)1،مص*ج(فى)ء*يمسوعد"ءلاكتاب8

ي!وداو،ته"وإوِاذيهـو!لووتمةوب،بةوبلدوقواسى،ا"فرقولد

،ما2رولد،نور!"قوو"صرلدوصرفاو،ثامارمق!زارحصورفالدو

يينوا)ةارق،ا"تىوّوا.رص-4!تلامفاطقرا!افإعخابطههل(1)

مخببلكلنا؟لبلوا-،ت!ة"ب.،زادهجى4"اإنالرصد!)لقالخاواكلوق

،ىلاُز!لال!هاماجبمبلوارد،ي)أ&أالةضللأبىالأنر:ل"رفمن

بأو؟أو؟وكاى،إسر،و4ة!؟اطدفرالمهاءصوق!ص"المقدبخ!علا4صدراو

تءايىارئ4ت،ا!و،"يميةبمطاالاسلامخامفأ،سهحين.دلبد"نالصمح!"ج

ثير.3ذلاثري!فويةالجىوز"ةيمبنلاا:صارىوااليهود
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لعونيسو،نملأولدضونمثتو،نمخثولددابوا**كلو،بادايةكللدمواوار

،ى"؟وادبى"يوو،ث،وءا؟يدنههرءوواد؟وءزو،رأحابءنءنر،:وأدو

!لونوصإ؟(ار،لأ!قالتىيسإ؟نلدوا،لماصاداود،،كل،ادوأد)دويىىلهر

،إفاطيمودلثالدووأسا،1صالدو!"وأ،رراألدومام:"رو،!حبمار

م!"وثو،م!"وتلدوثاءزو،ياجزلدوامتورو،ماثورولدطفاا!ثىيموو

،أءونلدووءذ"ى،ءتقولىو"زقه!،ةياحىزلدوأحازو،زأ!ْالدو

د-*و،؟لبايسبمهءت!ته"ووإجفهاولدشياثو.و،ثيماثولدونو!هأو

،دوإجألدوإلإازور(إل؟ارزلدويل""*)ا،!وفىبا"ث)شهاولد!فا؟لا!!يسى

،ودقصاولدزورجاو،ورعازلدوقيمإيماوأ،هيملياأرو-ود!؟أو

،ؤرا**إوأ،زرايم+األدودليوأو،د)"يىألدو%"أو،أ"يملدو،قدواصو

لدوى11يمءرل%رتوعهفلدووتولةوب،ثءقىوبولدنا*ءوَ"نمناولد

إلىإبرا!يممنالأجيالنجطج.أ،مسيمحثدءىالذى)مجبئم؟-وعا!نء

وءق،"يملاءشر4بار.لا!ب"مجكاإلمىودأدرءن،"هلاجمثمر4بأروددا

"يملا.عثمر4!بأرج*س!ملاإلىبابلسبى

قالذىءقفإ"!يا،-يمحْثءاد!طى4ةإْ(28-3:23)لوقاأما

ةصه:ك*إوإهـقأإفي*ل

ماكانعليوهـو4:صلْلاثينكأوله(جنء؟مهى!عإبدأ،اودا،

ودصفبن:ابنءإص!بنلاوىبنءثاتبئهـالىبنوسهفابنطن

بنثباءنابنكاثبناجانما0لبن-مسلهبنناصومبنعاهوصبنبامناهبن-

بناتثيشال؟وزبنبن:؟ر؟صاو"نابني!وذابنيو!مهف4بنثهعى

بنايعازرابئى+وثبنءيربنا،ودامبنةصمبن2ىبن!طبناةيرى

فين10"وبنتوسفبنيموذابننو*لشبن.لاومىبنءتثاتبنيوريم

بخ!ءوبيلىبنيسىبنداودبنناثمنبنمتاهـابنء*نجانبنءابق%لياؤيم
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،رصبنحصرونبنبنآرأمدابعينابنءثونبنفملمونبنبوص

ءمروت!!مو"اذبنتارحبنإبراهيمبنق"صافييهقرببنيموذابن

8وحبنسامأرف!ثادبنبنقيفانبنثالحبنبرعابن4ةابنرءوبن

أنوشبن!ينانبنءلملئييارديئبنأ"وخكط4ءبوشمابئلامكبن

الله8بن2دمبنشتبن

الأنسابقهذهح!ةللالتاوسهاة4-وافىالدراد4تيكوتولي

والثافى،يمابر)5قيلحب!ملابا!صْاا"وأبأرقامهرؤ-4جداولثلاثة

.داودد*؟اثو"ثا،دأودقيلأنسا؟4يعرض

جممابن!ةلجاكا،ج*سمآاةسب

إنبريلحسبمتىانبريل"ب

3-

ابراهيمقيل،تباصمأىمتىيذكيرلم
7-

لوكا

2دم"

!ش

أ.وش

ةيفان

*لهـلملة

اارد

خنوخأ

شا4تو

هكلا

-نوخ10

-سام11

-ارف!اد12

.قنان-13
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لوقا!"إشا!افيجسب1)!قءص-ب!نبريمل

lf4شا-

ءابر-15

!حِلام-16

رءو-17

حجسوء+-81

-ورحىنا-91

ءار!ح-20

داودءفبلح!.&اب"!

هـىليى!.ا!ح!صب

هـيمبرا!-

ق"ت!-

بو؟مة-

اذو!ب-

صرةا-

"صرون-6

2رم-7

دابسكلينا،-8

نحهمفون-9

سلهون-01

زءو؟-1،

ءلهت:؟ب-12

ئتت13

داود:-14

لوقانزإ.ئمي+لح!سب

يم51إبر-21

ق-"إ-22

وبيعة-32

أذو!ي-42

صراة--52

نحصرو-62

؟رم-27

..بهأديخئاكل-،!ب8

نفصونكل-92

نولمىسه-03

لهوءز-31

عوببك-32

بسبى-33

دداو-43
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-12ا".مجميم

داودبعدا،سيحْش!

"سبا،نجيلضى
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.ا:وودءقايهنالنسعبفىالأختلاف

""خلا،به!ههاةجدولو،مئىمنبينكلألنسب4)سكلةوالمقارْإلةبالمقا

وإلى،ءونيدأقدسكاااروحبان!هاءاا؟مفيروناجونأنمعهيحتبل

.تاةرقا،ا*.!.قارى

يم:ابر)5إلى2دم"تالفترة

"قد3الهدبيماضما،ا!ا"لو،ءحويئيذكرابراهيمةملالنسبق-1

تسعة!إلاعرلافي-هد!خءأعليهوالذىالإف!يلعفقالهاآصدراوهو

.(1)ةقبماأصطعهس

(93)رقمتينانيرء!رجلا21أ،ؤرقمأرفكشادبيذلوقاأعافوش

(2)التكرينسضرقاعالهدخْملو،لأرجشادا؟ناباعشار.

ءايهمااهعموابرادبشراد2دمماة!نأندوتاكأولالةصيذعر-2

حسما!ثن)ذو-رث!بلامنجل!20و1921بةجمهالأجيالةقدرالسلام

.الأجياذلهذهوا!لوتْاطياةأحداثمجددالذىكويناكصةرهنيسنشج

الزمانءق!نةر91الى"ومرتدأفهد!جنلذأ-"ئهاقعاو13"بازهنعدا

لامضوص؟اذا5و(!)اسلاماءلميه5يمبرااميلادو-أ؟ثواأول-6دمن!!

.ا!لىىإق*"!تأا!سب

5،4،11اة-كاويناسفرراجع(1)

قةاساا1،رجع(2)

نيو!تِلا!!مةرمسإبقةالأصاحاتخ-ار(31
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كانإبراهمأنصالياي!درونالمتضصونكانا-"و:،وكاىبوللأ

يعطيهااىا؟يا!الإحداأنجص!سنتافإ،بيباقرم.ق0185يأمقيميش!

المسيحقبلناةر38لىا!بلارضاعلىزرانال!ظمورقىددينواك!تلاةر.

!؟ةل.فهلأ؟،هل*ى!ْإرر!ي)المعطياتذه5لوةا3اصتلمفهدلطبعباو

هة:و)4سكيرالةديمالسدمغكاياتةإنذدوءله...وممفقدالمعطيا!.!!

الممفحثهالذهرءبرأىاضإذتر؟سمحماالةصوصئس؟او،..ئاس"ءى

نا!لاد)وقدناةلأأنيدد!تل؟تعيننعسابلأافةصوضر،"تةةبلغةالبا*

وجهءلىإبرإهيم،ابمقلنماسبةوبا،ذلاصُاءلىدةوزثا.ذلاثبنأهذاوان

عليالأفسابثحرضالذىى!لاالةديماله!دهـنا،بثمركأللهقد،خامحى

الألى:اوجه

.عوانببالأءوام.تصكاص"وعاشبب!ناكذ)سنق..س

إ.راْيمءلىأ)ممايقهز؟اف"ذأ3.وءالةول"لفىاْتجطاعهـناكليسأذن

ا،هارتصوءنىلو.ةمريْكفثمجحلوةاإْئبيل"سبا،سيحنسبءق-

4.111إلحدفي.

2دمءنب-ةلبالاشأنذلملأبراهيما،صهبجهـبازممهبةدأ.!ىلأنظراْو

الةترةه!هس!ددهـقبعأرةبنا"ببىس!،ةةطةاةلوصرا"ءو5نما!وهـيمَ؟رأاإلى-

هاب"رةتسنةالاَف4خمسههنيةرب1بما

ل!شصالرثلأقظلني!!أ!ا

3111"أولذ!102"ةنم"دفطباك)إ؟"ارد(1)
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:دوأدالىبراهيمامنء.الةترة

،"تمكونا!ساع!ثر4*إأر14دأودإلى)هـبمبرمن)الأ!بر!السكددد!ئْ

لوقا+د!ءر!ثء40لا315منحما،بى+

:حيم!عملاألىدأودمقالةترة

(34مم)رداودإهداحما42علينوقاعئدأذسبشهجرةمختوى-1

(41)رةمدأودإهدأءحما27ر3ةتذءىإنبر*لأءا(77رقم!)المعمبح"وحتى

الاعشارينبحمسبا،سهحاسلافلهمردإذن:(14رقم*)أ،شعى"و!

الإفيءلين.فىمختلمف

لأنذلك،الإفيياينقكأافةداودالىا!مس!حا"لملأفأءحماه-2

يةمبعسماة،داودبن(يطج!ن)إلمطبالن!سةل")هعتابته3قذ"أب"تمه

الملوكسلسلىأخدْهـى،انهذ)إلىيفهافو،داودبن(نثاإْ)صإصلة!ر،

6لهاهإلىال&دابة؟سيرلوقاأما.بابلى"لاءإلىن؟إصولدءقرين،،ش!و

دأود،بن(نا!ان)الىا!بمل"ىهـثم!وررينولاءلوكا)يممسوأ،!كلادين

ا،مس*جيهقىألاذلدعلي؟لزمو.انوفاْداودءيريلاملكةيهمْني.يرليس

د-ةةا،صيحب-،عنساب!نأضجهـنإن،:ينكالو،قال،كاءممهم!(

.(11ا"*سدء4عوْبعقا،سهيخجر"مل،

في4.عددها-*%لسقى:تب!ةلصبى2"إلىدأوذءنءىئب"4"تْ!قاح-3

ء..إولعث!رينلوةاعندا"لأصماهءدديىاخ!ح،(ا!ءإ)مكعةمر

يهم!نيبماأن*لهافيصدرفىأنسب1أمسلمم!لة.دس5إهدهـتارتؤك-4

ههصا"اطقزا"افا!!:دى1،قه)رصة(1)
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"يلاءمة!رثةبرءدد!ْقيجاوزلمبما،،"يلار!شغإمةارالمسيحألىباةل

.ا!5ذى4-ئبْ!م8ا"دْه،كأ!9جوذلدوءلى،فةط

لوقايذعريما،ل؟ابإلي"نفىق5صيملار!ثع4لابمهـىْيركر-5

.ال!مي"ينوءثريناية

يمصبث!حرقىجع-،اذ،!اعلأنل*!تحةاا)ءص*-ءق4فإْ:و؟ابلة

يخلفمسيحالمىأمسبادم4ثولوقاءقاءن!إن"*ث"مرورةاةيانحنظفان

ا!هو.أيضافال"الاا*دد4وبالنسهللأساء4.!ة)باالآ"رن!فمظمه

ص!وبإتمماتا3فكاودنأنءنالبعدكلب*دانينالهثيرأنءلا.يبين

.ا!دسالروخ"ن

ح:صبإلإْ!حلم!ن!با"مسباقالمتةا،!ات"ذهةيناكوفيق41نن!و

المسمِحقأنْئصبثكلا،:بوكاى!ول!المحقةسيىةفارفىالي"ةسه

تميزةة!د"أيماتابملوإلىا،سيص!نا،*لقيندخأقد"وصوع"*لينملأا

.وءةط)؟!لوقاءتهئدكل1وى8)اوالومءءكاق4"رصا

مترجمأننا3أدرإذاالة!نا!رر"-ذاءق4الدهثف!تةد3*ذ

أ"وأريهن"تابسلودوكذلاث،اة؟ا"!نكااطاليآثقمتى

وأنها،للأنا"مل!طم1ولالاو"ى1ذلاثرءدا،ىي*3!ت)ا؟الت!لاءيذأو

"سبكلب"اكامسيرةأات!ت)فيبملاباتL)تسكاونأنلاتعدو

.هظرة4جمو

،16ص4س!!،ابَء+!لا4دراث!ه(1)
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:لمقدصناباتأسهيىالةربافاولراررثسياه11ةوارقالثناضرولاختلافا-2

:"يم"ى!افر*"ىفانكا؟الةرفالفر

نأنينكلوادكاة؟-4طةوسءنءقسو5الم!مب"ى)امرفق؟نالةر

ليلةالفحيىق!ناطوارخري"إلاالثاهشاولهأثناءأ!ىسهالميح

فى.باالر.اعمثطلا؟اك!يسملافىالعرفيصرفماو5هذاالهثفاءو،عليهقبض

والشرابمحهولوهتنالذىاالطعامبأناديحةإشاهوانإالقرتأسيماسو

ودمها،سيح"سدإلىقىولبررلجغرواأ!بنقءةلمينمعهبوهءثرالذى

الحنبز!روللهتاجرايي*)1)!هفءامكل4اصإايهروفهلوهفإذا،الحقىقين

فقداليلادءيدفىاطبزهـذاءنا!شتناول"ق،دمهإلمطوالحرإلىجسده

..هفىأ؟ضاالخر"ذاقناولهنوهن،بواتحد،قي!4أ،مس:حجسد!أ

إعدادوطيمرأ)لمقأواطنجز4وصة،4؟دقىاو4"ةيمةخااددمثربفةدبةالمناص

.ولالت!بصلبهانكلونمايزن!يىايلوثماقمس؟سأ"نعملنيموكأالحرْاا

:ء"ءثاهـذافىمالاصل

برود!فيذ4إنيققلو(ح!*"د:ء)!!مىدايهـوامحندمةرريىدءناك

.(1"،يماودثلأإسرخلاصإلىيرءز)ا!يهـودىنا)ةمهح!وثأمح!وق

كاونأنة!ىب15ئرا*ثوراهَاضواايم"ئايراتةر"إءقدلأا،صهيحولأن

العشاهفىح)،ممه"ا"تمعالمثولذ،أتضاص*أر"ة!ارىالةصحة*يدالاحقنمال

ا،فاسبة.ذه5قمرابوالثاطحامااتضاوللهبه"وارءبعالاخير

30آصهسهيدحبليب:4-رت،يسوعاحياة!ثسنبؤ(1)

(نبر*لالا-9)
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وحدم،اوليحيينصخلاإلىيرءزر"2با،واب!صوهأني!ء"ء-،اكا!او

إل!يرمز(')اب؟ففةباوْنَالا-الةمهح-س!يلهس):صع!هفطةترصتيةرل

.(2)(أءظم"لاص

آشرج!قا!خلوج+داءنءطاهت!؟أتدةالجدالصب*4ذه5دسكاتو

ءنالحدثذا5وع8وانءلمى!مد!ة(الرصولس)وإ)لأءشاماا!صثةد

ذبير4ةإ"الاقلكق4؟ف!،دتمهـزإلىيمرل*ةوول5ءقو"وارث"4ا&تح

.ئهـاءليهض:"ث""ا:ثسأحكااثاءقوع!ارةذداءللآببانافر

نى،؟ااوءالعثصا!هو،"ى،سهاح!ماةاء،لماهـءنءو):ث!عقسهتر؟ل،ثت!

تءهـ(ان**ا"خاا1!،4لاياا.لما!ادث"واقفكا!5"خما"ءانماiJ1a.11)إ*لىؤأو

عهاةمل"أى11الايلهتلاصافاالذىو5ث-وحالرب:لهةوقالرعهولبولس

!هوهـذاكاواا-ا-تال.اقبلأءهزهوأءتاىر!!حمرانتءدواخىبنذ"أ

إمدذلكءثالوءلى،ارزعرىذا5فاص:رووا،آ-*ءيهذلأ)ذىجسدى

هـذأمقاإوإ:مر(ال.اق!ممهاأءظثجرأند"ورالسكاأ،ذ"اا)ءثإء

I&او*:صاة،تدجدد2+)ى!دهـذا،إنآ،اك U(3)،هـنهإتمءساط!،4ذحر.

فكل،ا.اهدصالىمرذا5"ولوالجدللةو11ط-إء"الا:5!؟)و

!كن!ات،ن44!او!عرى،4ا،-يم"ب؟ثسكةث*ارا4+ذونيرا&*جى*ين

"ياةفىا،بهـ!حة"يمابا-ثءلاوصء414هنويرإ"بممح"يناعثرةو،لمح!"طاتا

تةتهثه!وتةو!كا!حت*-،أودمببرمصدا!ثإ؟كلاو*ويصةا4تض4"و،البماثر

اديحبكن.فىرنىباالرالةثاهقلأعلاهـوهـتا(4)،ر!طاوبنطاإةا!هاأبم

ددثلجىادهوثيمب411وب:)أأ1)

قا-اةا)،ر-ع(2)

52-11:33الأولم!ذ:وس..م!.!(3)

392صا،ب!ة.نر"فا"يما(4)
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قصه3ئاْو"تلاةآما!ى)نهرف"تلالاة(أعىسةادرإلىوإتد،أهـز

ءتى:قجاء.الةضه*4هـذه4ا:ر!لهق

تريدأنأينلهمْاهلمينث-وعالىلأةلإءيذيةدم؟هطيرأثامأولوئ،

الههملهولواوةإلىفلانينة"ءدإلىاو:هذافقال،اكصحكللنيأ2لاةهد

الهلإميذففمل،تلاميذىمعانصحاادحعةدك،ةرتبف!وانمةول

الحبزبوحذ"أكاؤنيأموة؟...اةصحأأوأءدوثسرحاعى!كا

واخذ،جسدىو5هذاكاوا%ذوالقولاء.ذ"إءلحىرر!رركباو

لاه!الذىدىو5هذألأنكلآءنهااشرإواال"اقأءطامووشكار!لكااس

الاقءقافىلحوأقولالحطايافىرةلهينكثيربما!أ"قبقكالجديد

جديداقهمم4ةأثرحهيخ!لإومذلكالىهراادكارمةفىاجمنأثربْلا

.(1)،أبىهاحوت

ثيد!ىفابدأاذىاو5اهسيح1جطلأفهإلاءىمثل"رةسئوجاء

إلىاذهـبا"صماوقالا"،صار3بذأقريْجمهـقالتلاميذمنا"ئينفارسل*ص

لربذقولال"ديو"*يماها.نهواعاءجرةحاءلنسانإلإقيكأ"ينةالهد

يكابرو2ةلهلاصذمع11ةصحآكل،يثنزل51)يئأ**ولمل*511أنآالبيمات

المدث!ةإلىراتباتلىيذاهخرج،أعدالناماك5ءهدةشةءفىروكب*يرةعايه

.(2)،000ح"ةاافأءدا،"لقااكاوجدص

ى!؟قاخلافخبانر4"ت!ص؟سصيغةفىءىحينةقويكاد

التلإذيئم")يينلمأنه،كااعزةسهبلاعلي4اقدأوروةد،ظا!األا

.أسلمهماJأيئلهذ

8أما ، ، tخألف4ْأهـإلاأيف!ا-جزالههلسهف!ل!وءثلءر!سذعرها

8حةاتووةطرسأنمهاوتليذفي11عمم)فعين"

26:2ءقا(1) 9 - 26 ، 19 - 1V

52-22،؟6-41:212سةءر(بم)!

http://www.al-maktabeh.com



حص؟133-

و!نلالمص*ج4لهاطو"مأبةصنهالحمةةيةبطرذكرالمشاءةقدوحناةأما

"!ندارثها!ار"6يماةىط!فأ(71إلى41)صقتحا!اإ!ثأرا"خاتقلاميد5ْ

"كأ!.الأل+ب،ألاق"ذاأثرأىناك5أهـيىو33ش*سالذيئلتلابذه

"م!؟ةسجضيعةفىع)أصسملاةولوقاوءرتسكايردالةجصوعلي

يرحنا.ا!إإشيرولا

:ةضو"ةنأالا"خلاف4!بأوئان

بفىو!تأخيرا)مةديمأوالأإ"ا!قالاختلالهفنذكرأنأودلا

ولعكوء)ق،هـتااو4إءتقارا:صوصاثنالهمافى.تداماجبلفالأا؟صوص

بةالإط؟كاتلاءاإلاأفألهرلائ!-إو،بمبدءنلووءخما4الإجاة3!مح

الا%تلاف!ذا5وإليك،ا)هقلقي*مانلال"قوةءتلنيقأ"هبوأنعنه

القغاقض:و

ةهوح!اءمفا+،اأهـذؤيهوةمالذىالزمن،ههينذى""لملأفاكا:ـه-1

.(1)أيام4"سإحص!)اءيدقهلإو"وء4قيولى

فىسهء.لا*"ةصخد"ءها"هأوء4وJ*"ةؤ"4و)ةقت)41ء":لا!ل""نالأاأءا

.)ءا*ثااوأن،ا)جودتؤسو*طلاةكاءفأهـكاأكليةذوا:!تح!اءتدإنو"جمث

(9!صأث4ا+مس!ءهأا*ضأءىةىأته!ث"عبصب41+ثار"واه!س*حا`*iدمثالذى

أنة،!حءئسظلا.ةاةإثبهارحىووأءهيمحاد*!بمظ*ء"اقصمعأد*ءةى!هوةو

11،صهح!فإلى4ا"تبمةا5ا)ءمفااهذزءنانمهوْدةل!"،لأاباأصعأنكأْةصو

"*وزهـئه،سواءء-الها:ههارىواداجوالدى!خعنمايم؟ايظى!لاب

.محدودءمين

أ:121:"و"19)
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ليتهمعقوم!عليلد؟ثابالرالهثماءوةوحزهنفىالاختلافا!ف

فصدقفأجما،غعلفيندزهانين":بالهبوقىعهيىَ"!تصدلي!تسينهبوأ

3ء)تكذبا!ا"وأيهما

المقدحهبانالقرتأس!صإلىاشارةأيةإثيرلايوحنايل*يفا)ن-2

نأتذكرالأناجهلأنومع،اريينمعالحوري"ألاخبم!ملاعث!ماهأث!ناه!ك

ا!هىج!لمسكان-اجاوفييلالإضعوأ".أيمتقدونالذى-حثوحةا

العنماهىئأكلجتهمحذكرهءن!خةاة!كافكيف،حي!سآايوار*!لعشىاء

نأتبرونلان!صص7!تملالبيةتان،:بوكاىيةول؟المسي!يةآلشماثر6

ةإسيصإلىفييرلأصث،اواخالإفييملمؤافط"وافىوارىيوحنا.

يعه!بحاناللذينوالحزاطبزستقدأنحينءلهذا5،المحدس،لقر؟ان

قِإ،4*!ي!لالجوه!ىثحم!كلاالطف!القولهوالمسيحوروع،.جسد

عنهوليةفلا؟وحناأهاالةما!"ذاعنقتيحدثالاخرى4ؤالثلاجيلالاة!

.(،)"ةد"او!طة

ةي!يسم!كقبةعليهتس"أتالذىاطدإث"ذاتوحناذكروعدم

يدء4هذهال!لمْسب4بصفة4،إو؟افىالعشاهأنعىالداثهالبراهينأعظم+ش

الاةا"ل!ق15ذعريكونلابهذأو."تلابذاْةراضمربتدءوها،نم

عىقسمنوالإ"امبالو"ىاؤلىان"ويلأن،إ"امالاووبا*الأ"رى

العشاءفىوَخاعهةدائماببروارهويلسهأ،سيىمجبهالذىلاة!،صولوظ

.هذاصالأخير

قأملىدليلالهمنصاهذا5ذعرءلالثلا!4الا!أجيلا!ةاق)ن-3

يرهالتةروليحاءجاالتىأةاتورالا"كامطبةأالمحبحيندفىوضاءفىرحكان

.!بو،رغوةبالممبيحأيامر"آد!ه"هذاوكان،بأ"كاء!ا!والأاتزأم

118صهالمقدسةالصكتب4درأص(1)

http://www.al-maktabeh.com



-34،-

له.الة-وة:طلب!ذاوهو،ا+*ال!2فىالقورأةةد.أثدح.-،اي!ونالحادثة

،"لمعاصرةاةي"ب،ايندا!يلءئىا"ةصراإو4ية)شر!لافاا،ةورحبم!ملافسخة

"تلصا!-يمحقيامصوىالةشاههذا4:دصمنافىءوحنار3تذلم-4

ضرا!ب"ا31ْ4و،ين%رالاَثةاثلا1نولهءير)كذعرثذولم،8لابذه-لأو

عبلى!أدةعةيمأءال!ثمهذا5!ح+بئدأنموكلهلو،سث!قتااكرذءنالرولبهذا

صضاوهوو،ةاء:4ءوبف!ع!ف،ةس:ح)ااراءسوءسءن)آ"يعى*4فى

أإاتتى4بالأكلليستور51ذكرفىأفاضقد4أةمع؟بالإثباتالأبر

ةدءيوءيمررءلىالطبرسكابى!ألائهثفا4قصهثل،هاش!هلاسا!قد

هقصولبمت!ايئءو41بدء4ا)*قديسهذاييكاونأنإلاذاك!ف.ذألى

.ءىءقادبن

تثاهـدم،،الممبعهـباعأهـتي!نهولم،يا"وأرلهسلرةاإن"-5

كانه!إنة؟!هذهقىبااوألعمفاءبق!لارةأقىأيئفن،الهثفاهحادثةا،سيحمن

.إلهاءاولا!"وتكاونلاإنماةغيرهءنيةروأ15أخذقد

،.!هغعلزم44ردح.!،ا"سدإلىوالحزراطبزةقابالةولصحلو-6

لاقسياي!.سيبقولم،4يفهالداييةاتاو،4ليوالما4*،البدالعهإداتجيح؟طالا

!!*االحبءلىالحصوللان،2!يئاغانلغةراططيئاتذويعلى!!لطانه

ا،ن!با؟مسدءنذلكبرة(5)أو4مضطلمه31بمجردللهرهيهون4الأبد

ءفا،،4رشةءنالمةإبالدمذلكمن4رءصه،اطفيءناليكس!رة+لاثعن

ا&يحقلأياقى"قاوالآثامبوْذلان5ءطآرابذاكا،رءوصار.أءر

ةرضى"والذىالةص؟سدءلىيالحكاااأن)فةراذن4،احفلا+تههلص!و

.للسكانبةةروضءت

المسي!جسدإلىوألخرالحبزباْةلابنو!هؤأنهمتج!لاءن-7

معآءيرهءلى،!بثالةا+إإؤمنونولا،و!عقلاطسمعتناةرهمعودمه

!عثبههإلقاءأقمع،مشهالأعدا.تميكينبعدملهاللهةكرب!ءقفيهما

http://www.al-maktabeh.com



؟35-

الةولإلىأدءلهاو.ودهـ"ب-رهإلىألجزروأبىزكأولءتون51يْيره

+أفاتخرَ،فنهءوفيترممابألوهيخه

الانءناعكو"أو":ةالحء-،اإنإق"ساالنصقمتىيةول-8

فىيدا"دسمبهأ:مر"ءيخ!مو*)اذلكإلىذا5حرءة9تان!ة"تأشربلا

.،أبىءلكوت

فهذا،ةر"َالاق،:؟أر5نا5ألتهبمدعوتادر،اكانإن:ونةهـل

،4صوبنامناْنسلخةد))صلب؟مدلأنه،ح*داةألوهية!ةولبئاقض

ءإيهقيوزلائذوحية.شظمتهءرشحقهي"ر3ف!لمهبلاهوتهو)سفاى

9لكرمةتاجءق4ةثسةالقولصحةإن%لاة،،أوءنثربث"أطواععفات

الدفياولافىالا"رةفىعنهقهو"اففيمكلم4لاْ،ا!هإقرأرهإبشرإذنو!ف

تهبنا"وكانبر511ءقةماهـ4بأنى"و!النصوصلمن4ءلاحنمامع،هذا

اجسده(نا"وتهخمهخاليا-كانأ"بروا!ص-الةبرلأنولاهوته

جونأن)ءا4*دوأ،صهحجسدذأتإلىا"فروالحبزقىول)ن-9
هما.أو)ايم"ا،ذة!تهـوال!أإلىأو،فة!"وتالناإلىمخول!المفواط

دنفذجئ!د"ادةتو"انااذإق،ةةطالنايسوتإلىولالت!كانفإن

نية،،اصةبعهدن!اَررخ!َألو،ا"!فهو!أثاول)اإو"ةىكاله!سالا

"رىأ4؟!طهر"2ءبحا!ذيتبسد"قا4فيثااءءذريمعيجد"وانفيلزم

.4كأاتلاءاإلى،ا"روهلمرى3ذلكص؟صةيأبديرا5ءتلو!تيثم

لفيخهاة!ذا،صوتان!لاومع5اوةة!اللاهوتإلىولالت!!نوان

،)طدوثز*"فىل-داتحادإذا"لاهـو!لان،اديمحيةلهعةيدة

.نا"و"!3لهيكونل،تالاهو4ةعوولجل
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نء2يممايربما4ثمبماجOakتءول11ةهدتقإن:كاأقولاري"أو-01

؟المي"ونءاوعند،كأرءت4!"آين!ضذون.وأكام!نزإ،أ*رلبها!ر!ثء

وهداه!،مال"إلاأقىإنلملى،ا!نفياعلوةاكَالاتلاثإلىتلمبأونأ؟وع

فهل63فآ51ءلىمنه!حكونو،دآ!لاذإكذكرونواؤكاْ،إبإأق

الأهمبص!منكانماإلام2ألا؟دمهيشربوالإْئسانطمتقكلأنيهقل

ذصىانى.!لاا)طورءتاو!ج"رالذين1أتو"ثة

ةصربالنصوصطالقاصمطجماتءلىأ"ربررعظاءلإحىفادهفاكو،"ذا

11*!الةهصءفىث-."الجىأةدحيثصةحماءنما

به:لأ*انال!4:حإوالمسهجصدزالح!؟اكلدادواس؟ا

جسد44*ة"اكلاءول!4االةم!وضصذهـنصلالأْ!قوردءاإن

ني12صرةيجب-الةصوصهـذهت"صإن-دء4وشرب!مسيح

ر!فا،أفةلءح11تلرضرقيهالئلاالعقلهـوأةقهاالىا!اي؟لمتأورها5ظا

بي،كا4""الابصرا؟فوعا-"ب10و،4هبباالر!ئاالث!رصلمة"بوا.و

.ا1حوتالفءيايريةأوامخي+فمثءاهـقكلتماصياْء(يهم

ءنالخبزدوهاأرالذىالههقك)ذ؟!ةمئابمنهاثميةلاالئصوصأننرىو

أبى5:لهةوحي-،اعنفيح!ي!فكر"هذهدئابلهان"ري5وة،ذأ.لدموا

بهالوا"ءسماء،نالنازل"وأقه"بزلانءام!هلاكل!ىق*ىق)الخهز؟ميعطب

يصوعلهمةقال،الخبزهراحينJ3اندط!عأبس؟لهذة(لوا،لمالعاةجا

.(11،ةداأشطالةىتؤءنوءنحيجوفلاإِلىيصل.ءنط*إةخبزأاهوْأ

63-6:32؟وحنما(1)
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دءوتهعليالإقبالىعقعبارة؟اة4أطدياةحبزكوقفوعيفأظرفا

بهاس+ط؟نودرسالةاذه3لإيماناوأن،اتلرصاأ،متسباكفمح!عادطو

التىالارواحط+إةسهيا4ةعوءن4كغاتو!ذا،الأبديةأطهادفىثظمألا

تمرضو،بادكا*فرتموتووتهك،بالتةوىوتتفذى،نا-؟إلابمخه!ا

مفو،ية"اوكاون،--ام*ارءخذىاطةبقىاءفيان،كا؟دضهجان

عليهدو!يااتذعصا،و،،اطياةحبقءوأنا5:لهَولهيرتقرة!ذا،أاللاك

.(11،رحماهمنترلالذى)ءبنو5أفا":!اللأفه

هوأناأيدية"ياةةلهبىثؤمنهنع!لا"ولأطق*ذكءومخاقال

نههزلالناابزو5ذاومايو)،5"بريةفىت،أكاواأ؟اؤآ،اطماةتفي

منترلالذىأطىافيو1،15،تو!ولأالإنسانمنهكلبأد!حماء

.الأبد)2،ألمتيحبا)طبزهذات5أحدكلأأنادحماه

المن()بين4ءقارعقدرب-طأءقادر،االمعنىدو!التوضهحؤل!

الخبزوبين،موء!!ععلى)صراءةلي؟ى!هام!نالذىألمادىالحنبز

محاوقال،تهو!دءوكنيبهوهـوالإممانالأرو)ححىياةلههالذى،اَلمتومى

نأبدلأفإ*داس"الاغذاءهوالذىآصادياابزمنالإفسانأكل

ةإنالأروأحتاههوالذىحج!ابالإيمصانهوالذيالحبزأما،يموت

أ؟دية.حاة4ابئقمجيايلءوتلاصكا4ا

أبد!4حياةفلمهدصوشربجسردى!ا!من،:ع*باقالوداْ

ء(3إ،،ألاخيرا"وماقاًةيمهوأنا

6:14ثوحنما(11

15-6:87ان"وة(2)

6:45حناثو!31
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مف،:صهبم*-"ا!هأنص!واإذتلاءيذه"قكثيرونففال،

!لةقاهـذاءلهدعرونثتلايىذ.أن4-!فىعإصوفعلم،؟مصهههأنر!قث

ص،أولاكانث."إلىصاعداالإونانأبنتمرافإنبثرآاذ-ـهأ،!م

4إآ-ط!أى!يام*،)1،لثيئايئبةلاأجسدأهـا"ى!يالذىهـوالروح

.،صوصاولأهـرا!دزافةد،ةون!ءثلامةوآ:ءلكانهو،ةا*-ووخرهر

*!يد.فلاتالمادىأ*ذأءاءلىئما411الجمسداما،الروحو5ي!ساذىاةانكدفأ

.الروحعذاه4لأْ،؟انالإو!و،الةذاءءقاةوعاهذا

4؟يريد؟ل،ودمطمءنالمرعبابئمصدبسدها!يمحيردفلمإذنو

المرأدس!لو،d;.وروحاقهةط!4.بأالإيمانأى،4ا-كاهاص)احاالروت!

ه"ىق+ةحلاودمه%سده

أ!ماله400ص18امي14.ةيا"رأمسيربةصو!كأ.ةسألنؤلملاتفي*ىوءإء4

.وا)ةحرالعةلمأم!جامدة

مقا)ثافىا؟ز.ءقر!أكاثالثا"فماأفىاطالهينا"هرشدصصأ"بلهال

والاصتعاهـووزلمجااسهيليلىالعهديئقوردمايلتأربو-و؟:4كتأ

،!فت!رت!.ةر،احس:ا!و"رم:ىرا!ةلاىمعلىبهضإن،:4،صمانفال

ءصارتهأص-إتهامنأءلمةلةذدءنذكرثم،!د"افكةيرة3راءذلك"ق

.4بة"ا"4خ!!ص"قذعرهسهقوقر(؟15،1فةرة6صاح!إ

نزىاطرقهرهاظاكأيرءل!12برطرصالفكاذه4ا*و"باهذا.ومن

لك!مهب"-انألاقدهؤور،)طقو5ثان-"فرلأص؟سترحفار3ذءدمأن

.اتلايىذ1أناقراضإمدتدءوه!!دء4ير"ألا44الئلا

216"الفارقكابافظر(1)
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01!ةاس.!ووظ2الموتمنا&يحة*اماثةروقولهتيناقضالأ"تلاف-3

قامقد)اسلام4علهيخ&اأنبةر!4"ةعليالأْإ"*.لاشةيملتلقد

ايدتلىءرشاولهإلىادهصعوقيلعهاةجماوظمرل!هض8تهءو؟هدبرالة"ق

أبيه.هعسلطاة

وءدماط!يرةءلىتههثمتناقئاتءلى4الأيصوصهذه)لهثكوقد

:"يمل10الأق4القص.ض"قارىإلىو.ليتمامعةو

تهطعوب"ألاأولفيرعند11!لجتوبمد،:(28)!احمتى)فى

حدث4َعنماهيمزلزلةأواذ."ةبىلظراالاخرىيموص)بدليةيمص

ءإيه"وجلسالبابعقالح!رودحرججاءءنالمعماءنزلالربملاكلأن

اطرأحطأرترر4ضوة"ن.جلث!ااكئضأو)*اسه9برقكاشظره3انو

أفكا-فإفىأعلم،أْح!نممخالاجماألليرل،وا،لاكفأجاب.كاهواتواوصار

)،وضحظرا،هالا،تالكاةام،لأْههنا"ولهيىالمطوبإ-وعتطلبان

منقامةدازلقلالتلايىذهويعاسروأذهباةيهمغ!طمح!ماالربكانالنى

تو!هنب))ةبرءقيةا*ساتد"رؤ!نهترولـه(ىجلاالمايسبةآهوها،اتلاءوا

يمذ*"قلاهارب!تلنتاةل!نمهما؟وة،يرهقلاهابر)تضثنصبعاءظيموحفرو

وب!لانا!ح!و.إةدب،حةاأءو!ةدءتا،لكاسلاموتال!الأ،يسوعإذ

تل!يذاشرد"ألاواءا.08الجلهليق،لإظ+4أتلاهيذافيبراانمنهمابصاأ

ومحن،اسجدوأو.آارو،تممهوحأصمحيثبئبلاإلىا؟ليلإلىنطلةو)نم!

ء(1)،ش!وابعضمم

المجدلية-صيماثترتالسبتى!اموبعد"(16إصاس8عروق)

!ل!لأقجدارك؟َو،يدهئهولياجم!طا"ةووسالومةيمةوبأمومىيم

؟!7،11،10-28:1ةطه5(1)
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قدألحبرأنورأيئةتطل!ن،صس!اطلعتإذالقبرإلىا+ثنألاع!بو01

ت!!لاءلمهجالساشابارأينالةبر؟دخانج،جدأءظ؟كان4لأْد"رج

وضعو.الذ!()،وضىحوذ)5قندهثقلالهقف!الكاندهشبى!لاه"لةإصاال،.،

نهتررهناكا؟(يملإلىببةآ4لهطرسإةواتلاميذهو"بقأذه!نلكقةيه.

أخذتاهقوالحيرةالرعدهَلأنا)ةبرهقوهربئهاءعرن!ر"قآاقالكا-

آريم!أولأر!ظالأسبوعأوفى؟لماعراهاقامد-هإوبى.شيماه(لأحدثةأنهولم.

حى4.1أولئكحمعةلم،:ءمهكاأوأالذيمتأ"برتوهـذهفذهـب!،+إلمجدا*4

ءشيانهـنهموهماثمينلاأ"رفى4يشى3نيرذلكبهدو،اثصدؤو)!،ظروقد،

هذين.ولاصدةوأكنةلمالبابارب"أو"ذانوذهبابريةألملىعةطلةثن

بلوبموقساوةإيما!مءدمووبخءتكائونوممءشرل!صد!!ظ.م"يرا

ه!(،إقامتدفظروهالذينثصدةوأئم"لأنهم

نهمداء-انين"اىررب!ةلاأولىلأسبوعااولفى،(24ا!احلوق!وق)

ا!جررصدق،أنمصومهقأعددنهاكىأطتوطحاهلارَرربَهلاْالى

ءتعارأتوفيماهن،عبو"ربجسدنيدولمفان!فبر"ةن!س*؟هدحرجا

ينلحىاتطاثنلماذا"قةالة4برأةبثي!بن3وقةار"لانإذذلك.في

الةبرمنورجعن0%كءُتذكرن،ةام4لعكتهنا"وس؟ا،أتالأءو

نايوو،ص4لإدليايمأتس!و.كا"ب!ذأالباء!نو"يععثمرالأحد*"وأصبرن

بطرسفقام،لارصلأ!هقان"اللواتىن2مهيمات8والهايعةوباموءريم

فىاب!فمذةى،15وحكعوصوعةكان3لأا.طروءنىفا)رقبرإلىض!رص

،كلواصاحمهايةر5منوجينمع-حبم!ملا،أى-سار.."كانمماةفسه

وو!أورشاييمإلىوربمطالساء"ةتدق!اما،!نهماأختفىخم!!رآ.3.

؟!قيقةمقاالربإن:لونيةو!و،28همينلذواممج!فهينأر!شع"الأحد

""د.،(2،لسمعانروظر.

43بم32،،2-،:1'£لوقا(2)14-16:1-!9(ءر!إ
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.صلمجدليةاهربم"اءتالأولاعلاعبواوق5(02إ!احو"ناوقؤ

3فىتةر،اةبرا!نعاءرةواطجرقىظرتقباالنمالاآرا3وبا"!برلى-ا

+،يربيمسوعكانالذىلآخسراالتذ*يئوإو؟طرصصهانإلىتوجاه

بكارمنءرج،هو*صوأينن!لمولسخابرأقامن"مصيدأخذوا!ءالتوقا

+الأكفانوننمارر!ةااإهأرسودخل...ا*براألىو%ياالآ"روالتأميذ

!كظن3الأخءوفىوعاس؟ا4"أرءلىكانالذىثلت،اوموصوء4

القبر-الى..،الآ"راكلممهذأيضا!خلءيذذ،هد-"وءوضعنىملةو،

نءةومانى*ذي4؟أجظب11رنبعرةةهلهأوْوجلم3لأفيف!لإنورأى

ةئنمارتط.اكبرإلىامخنت))ةبرد:ء4واقةنت;ةريمAاها،الإءوأ!

جلينإىعغدار)لاَحرالرأسعمدد")وجالسينبيضثيابملاكين

يمهوحفشظرت+االورإلىتت4اك...صوعا!وعوتصصممدكانحيث

"*لمبينءنزر-كاثن،-اذأرأة51يا!مسوع"اقاليمسوعأنهب*لمولماةفىاو

لهلتوقا!لكلشةةتفايمءرثاءوب1،قال050مانىالبسهأة،تلكفظغت

الى:هداصمدلملأنىىف:!اةلابوع"اةالياههلمسيرهتةالذ،!ربونى

ولا"إووأبيمابىأصهدألىإنى"موةولى)"وتئإلىاذهيحمن)و،أبى

"الوأ*ا)ربرأتأنهاالتلاهيذوأ،برتدليئ21ءريمنجاءتع"إو

.(ذأ5!ا

:،ءإ*ةلابمساتءلإفىررم،أب"والا%تلافأوج!4*إن:اولا

)فبىأبةاا؟في-دالا":لافلذكرا4*1ْله%1،الاةروأقكظر؟ا

رهكل3بذء!ةظة.)لإديماءرم+ادفيكا،رص*"وعهام!أءهـل؟ادةاا!؟ة-

"اتهدا،شاي!ألاوكأخهـا،حمل!سنارةثألزانصءنرو40)قىصهءرص!لديإفييمل

ءىف"اننءقةجاماثمل*إ)و.4ةص11!ذه
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الأولى()اكواأقه)أثلاثةجهلالاناققامبق!اهغاكس!ل-ا

امرأة!ألاةاك5س!لةناتو"فيهل)أما،أةبرا!الىؤيز.أتىلأالةساء4ق(ة،ئ-؟

كافتلوكااباعةبضهـيرثد!ن"ول!نها،4ألمجد).يممريموهىةد-او

إنبرءلثقا-هأ.8هو!ضوأفيفر!تهـلا:+ةول-ةآى،رةيةاتكا:ه!

ولكن،الجا*ليفىأبحصيرينأنمنللذعصاءبهإنالذى"و"لاك(ى5)ء

11!بى.ءت4.ر!4ءلطآنأ؟اثق!4طءأد!بالمممه+ح

أنجدايةه!هزحفهرتالذىألزءقفىا"اجأ)ةناةمشر2ثظ-2

!نهاأجىلهءنالذىوا)صهبضللة!اواي:أتماوصو"

ءندالسبماببدن!ربة11إلىةو"ذ)ا1،*ءوءق1512ذأن)ت(،فى

.ةرإ*رناذه5ب؟دييانغيرءن،الأصوعأولقير-

ةكانأطصورسهباما،اكءسءلموعقتوذكةكا)مرةعر(أها

ءلماىامتد"ء*!فئةلمبسنوإ*.)،يتط""ةاطو:طاإححنهار؟!صد.

ا،وتبعد!بلميامه

إةبر،اإلىحىصرتاىا15د"و4+؟لإدايم.رئتة+كا(ان"وةأفىأء!

ل:ذيككانل5بىرْ!و،؟اقافئلاموا!داعراباهاحصوروكانق.

"3؟مدهأمر"411

اوةبرإلىوة"؟ول8"!رتلذىا؟زءنإدضدفى84تمس""يا؟اتاالروة

ة!،روافىلأ"ةلافكاناد3ة،أ"-لمهءنهـن"صوركانإذىاوالسهب!

ءريم؟ءنالأنا"لي4رواثفىأم،ريم05

ا!برقفإق،15"بر4-ى!بة!اتارواات!ارضفإنكلوءله

حدهما.أةصدقنث!يلاإءدم،"ضات!س(صا"بماضأذا*
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مناديم"حةياملاونوةأعانلمنباك:4وأصحىض-انت!ناك-3

.ذلاثتب"اصف11وأ،لأبساتتو،11ز

لإزملاكوصو"نبعد"دئتفظجممةقىلزلةرأينأكأن)متى(قأ1)

اولقكادظرهوكان،4مي*إءوبسر"طاد"رص!والحما.ءتلترالرب

الهبر.دخاظ!ريموأن،كاثاجرض"؟أهسا:)و*

هلاكا،س!لودثابو5مريم4%رالذىإن:!ول!5)ءربس!أءا

.ة.صاء"لةبسالاوكانالةبر"لدا"الساكان+!أ؟4

ولاثهاباءلإكاس؟اف.4!أْببرريمرجايئرأيانه"ذىةإن!18لواأما

خأسجه.أمبر511ل"ادإذاكاناما!نلمكا،)د"او"

بل،نأكلالأو40"ثلال10كاالةفيدخاتأنماكرفيةلم(حناثو)اأم

الميترأسفكلندأحد!اهل"اد"لملاكينةرأتالةبرإلىوْظرتافىةص0

رجايم4.د:ءرخَالوا

اكبرصورةصواتةاصلةالأاعتابأنهـن!ارظ:ا)!:واذىاو

+ح!ميه،14ءا-"ت!

أولههاأنالا،ةكء!ملا.قواه"صو(ئاتوحىو!ئ)ن!ثارافىو!ن!ف

3ثن.هـلاص!ونأنَرا+"افالثانىأءا،أد-"اوملاكاح!ونأن."ار+أ

اطرأربين؟إثناتناففىاصاريففاْئكار4

نأإلا،الهث!رة!بلىة:مهررأهـءت(ولوفابسمر)لآخراناأما

)كبرهذاكاونأنرإة"ا!ىفا:إاأم!،أد"او(إثاجونأنا"تار"ء(أو

.أ!واباا!ثلسو،رجلايت

و"ودإن،الةضية"ذ.ء!ةلقلل!ء.آمةىالةارىهو!دانأوأرى

ا)ف!كار.تزلزلإىا)+بر"وإح!ىهقدسكتابىثينا1اخةاةضا،هذا
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ولفرف""*ة*عهـوحقأبا!10لاأهقارى4ث!هدتئيراذىاإن)ب!

طكاْكانةإذا،ح1،مس4اولةءنالانسوةليبمر"!برعتدظمرالذىذلك

!ذ)ن،ةيح!ال،)!فيتهءإكا4فةمرهسلعرةتهـ؟فج،ءلاكينأو

،ا؟ثسكال!هلاب4فياأنبدولاجنفإن،رصولاوةيإلا4يهرؤلا

صورةفتآا)سلاءليهلثر!"ىجر،ظ،كاثر"11صورةفىر2ثنكاأنيدفلا

وقعافى4ةصبمحاأقه؟ةولذلاثوق،الآثا!فوو!كا(ي!ا)4دص)

لسكا:5مرالبثإلىر"-ولهحوقأنطلمهواالذيناج"فاكأأعلىردا

.(1،،نةا؟مسوءا3جءلمللسناووجلا5؟هاتااملكل"هاناةلوو،

ادر)اوءةدمتىا،لاكهوعةدءرفَىس؟أشابالموادأنحدأدعىاةإذا

اكل!ةث!هذ"يف:لهةولْ،ان"وإعيةدق13أ،لإهمالوقافكندنثإ"رلاب

همهأماك"ولا"وهل؟ا،لاه-!صةصهلةف5آءاأصإايرجاينأو"ثابأن

5اوأ"هب،لأءأبا3ءفة4،-يرهارت!تاإن؟و"ة"ءءاوادافرأسةأ kلىمةو

.بتغرلمص؟اس؟)!رأاهرو

ا)ثسابظمور4:-مناءنترراهلىأنالأةابلارىها"ةاجتء(-)

بقياء4ضبرهتؤخذل!و،"ققيتهوما،الفبرعغدءريم!ةد-"رالذى

نيل"رلا4هـاهوثى،هـذالحنبرةت!شةأوءر)جىهةدونءصهل4ة!"!بج5-هلا

إنه؟ح*"هلاإنثإ"رلااوا)ثفابءنأكلصلةرءا،ا!ولءندفيهذعوض9

"قأنضل"وارث*4إن5ح*!صااهكلارمسكنثيئايمرفهننإك5كان)ذ!

نىح!+صا؟أصإت!مولام!ي"وب*لملماثفىاص!ءبه1ولىوذلاثيهرف

)ار"إثن.فيءدأوبا*فمااذاbءهلا)مماتإم!أوأطءإة

نا!!مب"لاءمذهإلى-اكاا"هزءومهوو-حي"هلاثوت!لملم(د)

أونو!أفيبرطاو!سبك)ذفىل*يأن!نبدلا"*اءظول433لةاْوهـوءد

*9مءا؟لاا-ةرههو!1)
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أحر-زءموإذا؟3؟4أ!روءكان؟وءدْيف*الفابدووعنليشبرنةةبقيبماكتة

و!أريكينأطوأرهـنأيام!هنت!ءبمطلمولم:ءسبقألأْن!ولبذل!ىمم!لع

الرجالءزمالىة!هايمْةةرالذى)،وإةفهذ!ء!مثلقمفه!ثطشا

جنم.قوو

:!ظالرومظملابسالتىالمتخاةضِ*1؟يالت:!بفا

وكان،؟لجايملواحىدةصةحبم!ملاظمورعنثد"هيإنه(ئا)ق

كذوكالطيه،ودب(ْ)امألا"ر!يْرعريم!،المجك).ة(فرلمتل!ازنجي!!وز:قبل

قو،"يقُووراقائة.روانجثظا-الةيامة!بلإخبار.*التلاميدْابظلإة،خاؤةت

مارأوهحصقةنى(جوءبعصئ!3ْزأصكن!أؤ!!سجدوا

لدجدليةأولاْض8ففأ؟اتصلإثظمرْأنةةمذكأر)ءرةس(قأما

،ألاحدثنمظهرس"،يةابراقئنا*ث؟زالأ"خينمجىر"أ!ظييفر2ظثم،وحدط

ل!لىجرأةأكأهيد؟لمؤ!ا،بئيادوىيس!ان!ؤيقا*ته؟"كميما)جمدمعلىم!ةبوعثر،و

ا،سيحور2ظعنثد!ن""ىمرةسإفييملخاتمة!ستبعدونالمعاقينأن

."ةلمرممر.ة!ض!يربةلمت؟تكقد4قيألحىاةأنماءنهـمآاعتقاد

ر)حنها،ال!سوةءبئهاف!يرولالد!برد!لإة.فااوأثهرعْدي؟ُهالوقا(اما

Liإطرس4ِةجا+،"قبىىالرجلان!اذكركا؟قيامتهالتلاء"ذأ

،كلوأصكلنا"!ينمعرءود"4فىو"ار،15وحدفوجده!الْأكةاناو.طر

ت-كاد"ةام،!"و.اء!نءأ!*ت-اثمءتْمسه"كاثف3أند؟ف!رفاه

،4ثلااةوكاد!ةSاهأثريئالاذلاثةيخااد!ا،عارسع!مان)ة!لط،يغفاق

لانهما)كلوأش(بةةرءتالذأنهماه؟أراللذينثنينافيأنالةصالظاهرهق

:إطرصأكانطع!لبا،وي"ءحينءمة!الأ"دووجداثايماورالىجهار

ارجلين":إنذلكمد!ولالةصأنوا)ءجييبعثس،الأحدأحدحمعان(

يى(،لأفي؟--01)ء!
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4ةي!كابالربان:ولونيةم2مهوالذينعشرالاحدوجدواكلواصءت

اللاهـيذ.وصطظهرالأثنا.هرهفىو(بطرس))-هعانوظمرم،ظ

ةقد4وةالا!ن155لغيريظيرولم4لاءج!ليظمرأنهيذعرة(يوظأما)

أ(يهإلىاعدص4ةبأا)تلاهـجذرا!مخله!15ث!أءر،فىالبتا4أةظة!مدانةعرفته

تء"ونم4ةي*،اأب؟ولأا"لمفالةلاكليذكانام!يبو،وإلههمإاله،ووأةيهم

فى!و!ثيال!لو!،دآسلاملوكأ"ةلاهيذوصط.قى"؟ءفأوردو!يلأ

.4""و4ةدثأرامةيامته؟م!3ييماغأ"ياظرره

ر2ظةدعا،"تشذ3،*ءأغهراط!كااءتذللاة11*دأءا(و")!كاط،و

المغافةب)وإالاوراها،ووكا،زومااه2:رايرأينماونأءقأيامنيةثمابهد!م

"قه،ساهـيراءوصحقوجنبهيديهبس!أن)!وما(ءنى!يءظإبضأأ

.ا،بعءبفي"وأمامهوةظ!ريراهالذىأنيتأع"

.(،)ةبءابرري!حبءلىثصءادونرم!ةلاءيم!ك)ذبعدظمرغ

لى:ها،تء(صور8النما4ةسسوءن

:رثاحأ"1تار5دعد-(

(ان"صمي)د:ءو،ات"ر؟لاتولو،()ءرةسءخدو،تانءر)ءى!ءون

.مرأتآربع

شتبنضصرثلأقنمايني!!!ا!!

41-21:1و.31-20:14ا:"ويح!سا،ر(1).
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:ابح3"ظهرالذقِ-!"

:!مئ.حض

.(يعقوبام)ومريمالمجدقيءريم-،"

ءسسكمةحدلأاالتلايذ-2*

ةس:مرءفدس

.4لإلمجدا-آ*

.ن!ثرااطومناع!مياحب!ملاأبحاعءناثنان-3+

عشر:الاحدملاهيذ300-9

:الوةعند

(سرطب).!اممح-؟1ت

.نيب!اوحلامنلهةاي!بىابباحمنإثنان-3"

.!تمي!ملا"لاهذ-3

يو"نا::عند.

"،لى

.401الإدءريم-؟"ة

توها.الىلاميبدون-02

وما:"معم!وميذالتلا-3"

طبرثقي.بيرةمنت!طادود!يواكاالذيناكلاميذ-4كاس

الأولهبواسرسالةئجاهءا"ختةناةفيالأهورهذهانكل-3

*!:ليقراذ،المسيح!ورإشان(8-15105لهئوسعور
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يينْارإ"كلاطوو*ةوب!و،د"اووةتئشزص4خمساْثرءت3لاظهر

.كامظارألذينصت4ص!مْس!تلممالذىأةضهأبراسو!ب

ا،زءو!وهما(اف"ريوءقا!ثينأطوار!نبينضزناة!هتاك-4

"نءلممان!عاأ

يقدءنا،)،مسهح:آلاقاهما!اىو"الايموءرلمجداية)إن:"ىقالةقد

له."ايص*سبردو4!ء؟ق!مهعتاوأ

لاتلمسيخه-:ءرةته"ينألمجدإ+4يم،رقال"-وعإنفقالا*"وثألح

حم،هـثنا"لما22ءنيفدزأن-لايجوزءاةمئهىبةآذأ،طأبىإلىبى؟!وردأالافى

مأنإ/"ذإدما89ضا!ل؟نمنا،رإ3ءاصمتاءأ)تينهابثن4دص4إءا،راد

فلىاذأ،إز!سإة؟"4ءنةهدتاعثلم4ةإْأ-انإةدماكاؤ:اتفإ؟الاةدما

.أ"إنحرانءنفيرجافهلهب!)ةدءفيو،ودإنثم؟لهالسجود

!،:ةيمةوكلوقاأبرا،"ل؟باىلاةلاهـهيئر2ظا،سه"جان:ءفثةول-5

ثرا*ثين.لليا!ثنضبناةزآذا،(1)!مرةانا1فى"مظوl4اذ

وحئأل!4وبميرادىالحدثْةإن،و"ة(ولوقاإينا*ةاةمشاأما-6

يندلاص!ا،معهيمحظ،ور4+ةيرو!ىلذا(41-(ءقاتر!ذ12)إصاح

،،،إنهم-ىجئرسهـلمثءلىو،ككهو"3،يةطيرصيرةءأكا+ثاءلى8*امتهبد

هي.همااهـهـرزةحىدثلةةسم!ادةيةوارالاس-؟أ،!لمه!سبطتروونلا

".(\ا-9نر115)صِعأتح!ا"ولروايةفىا،-يمحة%ه"قا،-كان؟ةفىص

!،!ل"مي"1،لأاصصوإين-ْفىاؤسنهحالهتذا1والإض"لإفات؟*ضَةآذ.:د*؟و

لْه!*3*هـأر/اةةاؤد9.ولأةامن-.،رهدو8وظأ،وت-ف5.حث"-إاة"اءة4ةصفطد

4.:24لوقاا.ظر"اا(
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كن!لك؟نىي!المجدلية!رتهومارو40"الةالذهلء!جانالأ"-ايةوافىتعايهأ"لصرل

لهإمظالإون5انإلأألا،م،)!اءيةعونهاعنءرجالمثبذوالأةا"ثل

يل،لإفيافىيكاعراذنى!ذ،))بثسوق-ا!نءذ"أوةد،ة!الإبىباصفاا

.إث!يرةءقبأفعنهلبشيرالإبلقلهس:نقولوهنا)

"ذايممرلخبر4الوثائتي4له!ركالقيهنْا)محققللقارىءيمكنهناوهق

*العةيدةهذههثل!

للئماسر!ظةأنيجلامسولابدكانأذا:نةولأنوسعنافىيموركا6

فئكصوأءذلك؟ءنقلاهيذهفيبرهنالىاطاجةوجهفياكل!ا،آولتلاميذ.

*ا،وتعنأقيامتهءقالإولققلهمكافظمورهفإن،ب!نرأو"لاثفئ

ولهتله:صلبهةلزءمببكذة4،ءوزِمجممبعدا،سبحظآور

واطوارثينالتلاءيذقتصدتةهدم4بالأرلي!ج-اةالاحت"ءلقد

نسكارلإااهذو،تهءوبعدهظموونكرواسةوأ،بر"ةءق،سهح)ت*بةيما

عليهالمعسبحلابيمدا،زءوماصإبأءقءجألمساةفيءلىصحالوااعشوء1يلقى.

.و"سلأمالصلإه

1أءكتأذةى I 7 : YAااذl:ذلاءLIزصو!أبئ؟بر2ظأى-واو؟

هلي؟ثحكهبم؟نكه:أىلْهق!او!شبعض*وليكابئلهعهجدوا-ته*صر

لمبهبرفةأيةالإفيو4س!اْحياءازاليبىأوهقدافيةطبءوئه4جةيمةىاو!ثغ

ئهاهِخ"فيننم!لهبآءىلْبإ*أمالاق!6)بيهإ(.مبىءنهك)ذكدماثكا،لهبليءن!"ارو

قه؟بدءبر؟باننسا!م1بةوأيبماقيبىفيالهث!رتافىالهادةر.يقلمحيث،تهءوبمد

ألهةنب!عجن!جتِوملاىب!بلاته.نرساءاِئثأا،بسيمجابمث!ءئيرإليهقيعءاإلاأبلول

ءلى"ْ!صدرو4ءاللهأباتهنة!؟و،دءوتهصدقع!لى

سربمتبهبهعقد--"اني"ة!يؤكد4أطقيقهن!عنثفحيمالكرالةر6نإن
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بلى،ة!اوظمورهـ"ة.يةد!يءوتهد!يةلم،ءوتهاءشقادفىةلوبممإلى

وبوكا.قءثعكوكاحةمة4

الذيخهران"م:بهولصكنهو:اصوماقتلوهوما":سبرانهقال

يةينأبةلوهوءااظناتباعاإلاءلمءقبه"مهـاشهكلهثهإئيه8أختافىوا

.(1)،إليهاللّهرةههل

لي*المجدءريميصدةوالمالفلاءيمذفإن(41-61:01)هرةسفىأما

ابريةافطيم!فيانكافاا!قلاءجذاهنلا!فينظمرا!،ر،آورهإفام3أ"بر"ين

"ذانصدقلم،كاوهمايصدةفلم(ينراطو!)الةلاهي!باقى!أ"بروثمذهبا

!ءعدءلا3فيووءثمر"دالأظمروأخيرأ،!ضااورظ)ا!اكحلانار

.قامقداذْطروهبمد؟ظمورهاو"دصثلمم!أل!مقلووفىاوةإيمانمم

.طهستذوأءقأثةونأولى"نجه4.1تهءوقهلبر!"14.1ميتزل*"ةالأالنماإ

":صوع!فىالتلق*يئعا!؟دلالإفكارهرا+ان3قياءتهأن!كاروا،فالاذاثلاث

ةإنكل،،و"باطليفالزءلتطو)طقواكن،"!يامهذايرببهرأ"اصامن

لمذ!إلام8الا6ذإك!!ولأنلهن13وءا،تنل"تبذلاثيئبر!لما!ثح

تجتلى-أء!د)ئهايدىول4لننهأءلىلهنبوهةةظآوره"ممأخبارهكان

مجسدث!.-أنيمدةظورهذلكءلىلهم!ببرهت4أأذلكوآية؟صلإ،ولا

له)قهيمتعكارل-ءآهـابرووه2!نِ!هبثملأءراسكاجموءةإطيدثها

الجعإء،ن!مءدمءنكانءاكانوةد،هفييرءله4يثوإلةاه4بنجاْ

الشبيه.صورةقو!وودةنهوءوقههبأص:!هل!وةعفىثقينيتينينحادثةن!؟

ومحظمه9ه!!ملإيةصديةوةْدة"ه!3"ماب!نم"ود.وو،وظورر،م!*ءأأمام

!ز/،ضية4ةي!ةء)أىمقالىناوعونيستطيةولااةإصهءو،طوروآجسد

طله"ءنيمة(كدون!وو!ودهوحةيمقة،قبلاا!ءتأكدواوقد،"رء

صى،فومخةهلهالإ"تح!لاةلأ،مرجاهـرأءامشكقةأعبحىوا،ظموره

).العقل"آبمصب"ل10الأ

،1،158"57/الهساء()اص
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ور.8نجظالنمسوةإخبارأن"تلاءبذرأى139-42:01لوقاأرور

"(اسكلو)ترية"ننال"رلاذهبولما+تصدةوهنولملو!لافىهذيان

ظ!رلسصعا!لقد:ث!ولو!بدأموظآورهمنمماحسهوهتلابذه!نكدللتأ

،وخاةواهـنهلجزءوا،م!صوفى1،هبمحظمرأذك!ذلك!!!بو!)بطرس

يديهقي-وهأن3!خءظلب،تصدقوافلم،وعذلكذناحعكووبخمم

ولما،ومظمطمهن"صدهو؟ل1،ورليس4أأ)!تأعدوو))يملرجايهور

وجمسلا.يامئثو

ظهرإةيةووت!ف)ذ:ظامرأاض"انتنرىالةولدايئوفى

ذلك؟بوالصدولم"زءوأوصطممقجاءولما،ندحا

ىف!أين134النا"وبتهحهإقوهـوالمسيحكانإذا:فنةولتودثم

وقعاإوتأنزكلواوتد-4!وهإمدأةنرأه،الشراببوقيس)اطهام

لم؟برمحدْ("ءؤْمهميبئوIAWIيأكل-وتtالاادونألشا"وتعلي

كا-ا"ياسدالتنل"الأولى"يرقهعادقدأ!وتمدنهأوا،كلروض

ومجفةلمماذا،عالىلأفىانهصلطاءرشث*"لآباإلىليص*د-كلواز

ش!ظما؟ولحاحسداعاد

ول!كأ3،وخاذواوبزعو)،ا،وتءقمهقياأثصت"ولم"ذال"أل

وش!واق،"!يا؟جقا؟4و2فىوا،بو"ودهصدةواوءظمالحاءسمسوها،ص

فاذ.ءههموشاولهألمحطامطلبأند"لديمذكو"ا3د.وته40ةي!ةخ

.الضلالالاالحقبمد

المسيحأنوىكلفهر.وتال"ا!هـنللم25-21:19ثوحضاأوفى

م"قدمحثىتو!داهنقياء4فئ!صدقوهلموسطثمظهرا!ل!لامعليه

وكإنْ،مبممسوهليت!ئ!سهقدمو،وجئبه4؟يى.!ا.فأر4زحياعلىافا5برِ
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،مممهحأءنأوهربما-نهأ"و!هفيات1،و،+بما!ءسءثنم!لا،أجدأ(هاترأاببلمىيد

وةدمأتإمةئ.امثبةدأضرىءرة.2أجاح!"-آا"كأس"!تىأتضاثصدقلم

دكقو.وراىس،ابما9ءن4جسا،و،و"ةبهده!)بجحولابوءا4ْف

ءلس"قاأبديةهتا*!حم":قىالءاسج5-،أ؟نن!42؟أأرى؟قا6كلأْديما

ته.وءوصلبهءو)رضىحرهةءنزالوةمسإقاءلمايها

نء-يماء4لاكليذ9)أل!سنةءلىحر"ة"4*إلأراله"إْألا،صوصإق

-صحييمحو5إكأا4وءظت4"ثيوةمهئْأرآظكينظآووءوأق،أ،وت

ةرم)ْؤءءنأثهأعرلهدبرهعانجاوانه،تهءور4أءتم3ءااقيسا،عا

لهموؤو،:!قعاونهاحبم-قرحلاوبمدك!لى،،أءرهاغ(؟والله،4."ياءلىللةفياه

وإن!م4مبف!،نعدوه.وصله-.وهـا.ةتلووهاألقهل4"ربمءربن+يخ"!أؤبلناناإ

تلوهةوهـااكأأناأْءاحإلاءلممءن4؟مم"اء4"ءشك!اةيم4أ"تاقوأالذين

لم01751،8IC)اذهأ01،حما!حاءزثز2ق)وكان4*اإ)9تهرةههإل!"ملهقينا

نميخفىلا"ةاةض4*"إلا4!ثدوة*جالمس"وتةثنان:ا"يراول4وة

.ولحةااءطاص!هلي

:اثحدللأ)أخارفيى"إمصل411ئجيلإالأْ"فىتنا

ق5ا-كاثيرأ*ل!ثة!ضة)،تةاعيإلةصو؟ين،َى"ايقةولاتطةتكادلة

؟مسظبوالمودكافيم،الأولاقرنا4فىاثل**ةيل"-انألايرر!تب-ا،آتهِين

قيهر!باأتاجمري-ء)اءن.دكان"ة،مأح!!ممللااحدلىإبهاالوعهولو"ئضيها

يؤَا)اتؤ*!تو7ألمسوح"ى،نمتإضها؟ثنو)طةينيزكا"ةارطدث)!ين

-*دبمير:!ةول.ةيةيماالإال!ثوةتذا

ري"إل(الثك"لإكةاجهل1)31لةاك)،ة"افى؟*وننورو!حملاحاوكقد"،

مونشيئا(ء)يهاخالواويىرواتاغنميذ"ةواأنىء*"،اا*لاو!الةرلط!ق

غهذ"لا*صصبَمرام!ها،ماكةإمانمإ2أْمسمو"دوأم!خ!نتلْ،الايسجامإ
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نه!ما"ت"ف40االجياةاتا،دليص/1مق4ومخا"صغ)!اامخةبقامشجالةشبه

و!ر(9ااإفيالا"دإ*ينيف.!لاسير511ءتلةدكانوهثراوت،اعكالاواإالرطمإ.ت

الحية4*ي*ةجا؟داتالذكريينأىء..وعماوةممانال!ةرض"قا4فيويين

الجدد.فحم.ألىدأخذلكبْاجألىكا-ىفيهقولم،اروحاو،يحاو"ى

.،1)"اقييزوهذاا+"ةهقا"ذاابعأى

ةيهامعاراف41ثينابحو،ا:!عالةصوصذه5"بئصيرنكاهـناوءن

4يدوْلما!اةر)صورءلىلىولممبيرةابق"ىجمما،تها5)رةعندْء-بر

ا!اكختافىتاؤدأ"هـلءتت!مجلأنما،تماصاجاإكنضوه*)أوذرالتادن

تيوض!احلعنيعب!وا-2أط؟ل.))محثيرجعلمما،اهن؟اتكتاقيا51ق

.ءحهلإقيأن!!ق*ة.و)اةو

ءآودأتظإبيمةداتابجدلاير""أخوالوا5:حسنينادؤؤلو4"

رو)ياتهررفىب؟ب6!وذلكالع!-دالجديد-لأيتطابلدرات"كاشاقا

دْلبظكل4اك!ةبةأ!س-ةاره4ومتارْتهوقراه4ي*يف،ءصادره"تلاف1،و

ناإْماثىءكلقيلتطابالةولفمذ!،.ام!َاومجمودجياكوةتجورةتطاب

.(2)،بادَالأوتأ!للابْاا"،إلىالذبدبررتاريخثملاتطوط.تاءأ

امسيرة؟أ4الحاصباووأياتحلقا-،افسبهاإالأمركانوكذلالى+

نها،8؟إطلارأحي!-،ِأ"ياةمنوهةطفىاتْةصول"وىمخلاةآى،ذاتها

نإ!ل-"صنالااءررىءلىة-كان،اةواوختلاف!با12"!اصمامختأفو

اتا،شائز"ذه"نمتكاطة"-يرةثذصهوأثم،ادوافيةثم8اومل؟رفء

.(3)،شةولهثىا

82صهاوبطور4+ي!*سمملأنمثأة(1)

2115(طسيرجمةصأ4ايهـهـدثوأاي!ود!ةأ(2)

82ص4المسبسذثأة)ي(
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لةصوعزرين،فمروأ"يمنر"مفايلىلكذد،؟كانبع!لا"ننكاولما

اتوفيقااافيظو..ءم)!قنأمأسبالااءنتإطافىقعشاتا،تفاتجضحياصللاْا

وةشه"اهأنإلىءتكاءلراَطإفىاآة*!جن"وتنتيتهاو)1:صوصهـذهلهين

نفءو،ء.ي!اءضاث!"ءناهالىأامْةدهصآلهادد-؟أا*لىىأد**)اتقدم

.!ؤثت!اقارث""أءنيزىالتار

ضهةاتناأبو)لافىطراثأ"د!فئ:بامسا*س%منقي4دةا!تنرى5ءاث

سح"نانكاوأنماإ:4دت)أركأيرءخطاأءق"ت!ةد!ذ)نبأ"صالةصوئ

إكونأناوإم،ليشينهـونان!"رمبمأكةةدحمونانوإماة4!طأمهقىطةد

بين4الطلوبْ!مشاةصاقءوصوءاكانلةابءن)"زءسمواث!"!5

!مالأن:ة؟داإرتا-*!ص)ضاا4إد)اهة!وكاونوقد..،بينبخكاتين

حث!نهأإءاو،40))ثمهعزصهافكارحىسبإلهصضءبع،4إةةممهصحقدصهخالنيا

فيخم!إيغهماالا"خلافليقلمحىىءوازر-2ضْوص*)ان!،ا)تو"ءقءت

مذ*فىلاهابمرئالانساخترددداداؤجاتدرااوبم!،ء،ارةةدفيأوبة!قد

ين!ةلمونأكأمجمتقدواأوبهـذا،صلةآمءن13تةومن!كا)تماا"ص"يمراتا

2قيبا"رىنمأبا،أنحتا*4صليةالتة"نقاطا!"هثوبهذاج*"!)االةص

ثظقولىالتاخ!اص11يأقىو،4ءبمءةرءباإ؟ثمرخص!ااش515ءلىاق*اعتالنماسخ

ويرى،ر"1خسإْدنءس!مأ"تةدالشص!اءشءل!4ا"ك!وااهبارةاأن

الجديدا)ةصةمبحوبمذا،القصءلىا"امشبىا)تعاثقإدخالضرورتا

.(1)،اصهنيوعنرالأفةو

ثفافقياألى12فىئهص"شصو4ْرمةاادتقدو5:ن!ب"داؤةوليةو

متعذ!ةا3وحب13ةهيم"!ييثهـقلجغا4اةقرةاتمر!صأو،ينهأاختلاط

201صالمةد"4اعتب4"دراا؟وكاىثسرو5(11
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و"ي!ونأنيب"نص!نأىإدر)كءقابكىز؟با!ثإنت!!جدا

.الدخيلى،0)1(اليرتهووأمهاءليهيمفدالذىالاصل

ءنجه.ههـبجائهاواجزيدالجدالعمداصفار؟هينإفاتوانحاارقو!"أنَ"-ْ

من.ا:صوصافى4والإضهاواطذفلا)تديةحر4"*ة)اوكاتباءطا.لأ

يحالهمسءن4طقيصاالاحدأث4؟طمترا4عىبهةل-اسم4"طعل!حماداءير

الحاعى-بر"يبهوهواهحسب!مهةرهأ"دأثيبكاكلكتب،فقد،لتهورسا

"ءروياتمقيدونأن4كلكلا!ْاك،4)قيالورإْالاتةفىىعكقبعيدا

"ةظ"المأو.المرويات"-ذةلتئا!قراعات5دون!علمهإلىيةموما

ير:؟"يمنيل!و.ا+ةصاةلمتنا

إلىا"وصلوقدمؤلق!ابأنلإقناءنابهفىوحدهالأنابءليو!صفح"

القولءولغيت!يامثدلأحاواالأحدأثسلئةالتعارض4واكأ3؟باتتر

ةسللثةرضبشاثايخاتارثصصخلمهواولم،ةمه4الوا4الحةءةيلىتسوالمبأنم

4اطاصو"طتهوأه5تنكل):!ذءنالعكسعلىةل،"و)دثهأعايم

يلىهـنيد-"أيةقمدلمأنهأيص(قشدولا،4ءؤلقِوترهبتةسيقق

4"لحيابواضح!ورةتضعبأنلهتسهحالوقاحمنةطةمتراكاءلمةسلسلة

-"رةا،يامنقليلأوثير3ق-او"ةيرأن!صوىنإذلمممكليهنفلم،المميج

3َةد"ولا*ألى)فتةرتصيرةءنهااثعلووأن،ياتألمرومقأعارأفبين

ضخلواأ!ءو،رمصطنع)طافىيهو!4"ئدوعغاءسهاأنكا،4ا!قيتي

هذء"ياثشاقظلنل!ا؟او،كر"بئ4ْءلاةفيىر"تاخلواباأياهنهاةطيرألا

.(؟1،في؟وءواتاثير3فقصاالإفييل4لهسيرة

امر!!أصبحفييأونارموصومجاالأنا"يل!"وصنىالتناضىان

،؟53'المب"4ودية3"و"3ودنةا1(1)

29،28"أسببةانش!(2)

http://www.al-maktabeh.com



-51!-

لدأبْي،وا!ك!اوابقبهق4:ةنييه"ه"،اءقوا،ءلةيئقىانالمحةإيئ4عايم؟وومعارنم

515ةاد4ْءه!لأعليذإآث"رىوقد

بمض؟ثنابهثير:اذصاء4ثكاأنولالةوءلإكفى:تدتررا!ويةو!

وكثيرأ،ام!!عفىجوكاء40فير10IL;;يمازوان،"رألاَشص*:ااولأذاب"لا

يراوكأ،ينثة*ولا4،\هشءم!نايرو.ء(43.ث1)ث""ثلراش!ءه0111عى!ة)اءت

مق"يىعوع8ولإثهاتد!ةءتت*صوا-!نأ"ُءدوافى1أط:ادثءت-

ءنهاالمةصودكانبماريرةعءأتر4وة،يماةدأدا51)فى"در)ولاو+ات"اأ"

ءتأخرسطةو401أدكاءيمس!دف!ةاءقة!"ءتمدةاءكلفيىاربأ"اسيرتبقد

هادتأو)أن!وث؟هثأ!ءيركانوبريل*يف!لاإن!رومثلملياكاند41ةسماط!ةو.ءن

ماتخةّلانود"هيو،ا-اهـ!ةnدىء)،با!!ءإلةب"%رثغا:11أنبتههأناأو

لأ!يج!اكرةذاله"ةءرص1ْ،"ءرصتةليوضطبثأحادءنناصل.أفي

.(1)،"صصيمحأوأ"طاهق5الةساخ!4غهير"ولما(وءهوبفىروفءن

ءتهءمخىاء!ن%أن)لمحقةكن!4لديخاخاراءت؟تايىافإنث،إذومع

قيوهكاهابةركاقلملذىالثد*ت)با3ثةير)فيهغيرقد4فييليال!تةارت"!ملا

ة(2أسساصيةرر،صيرةلةبالهبمتش!4ثْهمزؤ!رة"لاللالىذوكان،لودْلأوا0

!يرأكصابدل،:لو**ةجر،)دها"وو"نذ"بل!ْألاباصاف*ر"كابأن

ءفعاهـ!نهاكأنتلاتهد!ذاءقأكثرإل.اتصخأرأوس*لاثجيا!منا،

.(3)،*بدلت

013ص3م3-لااطضارةةصة!1إلأْ

إ؟!يلإدىالثإفيالقونفما-3بميثةالوءالهداأحد"لمعسى(2)؟

؟1!درضارث!يبهللسيهيىِوالةدا+الصابعةيدةأذظو131
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!كإ!لعب!!بماا

المبيكرة،المسب!يقيْىوفرقُهليْأحْرىأناب:"

:4ا)!تمالي"ةصولعليل؟شتهو

ءصمت!ارشعبينءن4مي!سراناصليلاااختيارةص4:الأول"ةصل-1

جبلفا1لأ

بل.نرلإاوبانابر:فطاثاالالقص-2

ل:"اةأأ!-وةذ"وءةرق:الثالثأ*صلا-3َ

لب،أوالا4ْمنشةرق8:خأالر"ةصل-4

ثم

A
w

"ء*"،ط!!"!

آأ
ه!فنب!ق

ني++أ
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صالماجماإلزاء!"ا!

ا!بكرةالممس"!*4فىوقرقأ،رىل)"أناب

بات!اكلاقايختلقاينالذوإن5:لى"جالهال

176ةر*:)1،إبدشقاقافى

جس!ملابهجاءالذىالإفيبل*نفىانمسء""ثنكينولجننالاخلافْ

معانيهئنر!ناةولا،هف!ي؟فىضتعاضلا،د،اوأنبر.لي-)ئسلام4عله"-

.اطقمعحارضلايتو)طق،الحقا-لتهمنحىjلانه،ةوكااس

أنءلىالمقدسابلدكةينلك"ة.اها*دهوالمسيح!4او"رؤموبمع

هنه.لمةو.واكأا،اإكلوالإفي:لهنهي!لوالمفي(طوار1)المسهجتلاهيذ

رذولف!لىيمءىوهاكاد.د"اوولاءنهي!تبهوأ)،ممبحخور،ثفىاها

النصوصفىظفةباتكاوءدة4*ْا11ةصر!امفىنليرق!"ظش"رشع!ضع

إفييل)م+أل*بهـفياحةوب"كلوكان،4يةيملداةالو-2منفىاء،اوء

أحمىغاوإلىشيعالىب:حااذه5بسببالأمةةرقتو+بى(حم-،ا

،صرءثهاوفييرتةدرهكتاب4صبلكلةحكان،بعظمل،"!بىءحؤط

واعمتمر،اطقهـنءىءءلىليماسا5-داوما،ا،نمههحدينءلىنهاأو"ةتيقد*

L!ةرون:لموثة4عاياذلاثءلىوال.
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كوُىل!ضلياا

الأناجيلعشراف!نهن4"!لواالأناج!ءلاخفإرهصة

دين؟هـبمد!يافهيماإ!طظ!نهافىالروءأورأالإهبرأظمر!مباصىلسبب

ال!دبدةالنصورأتبرؤوص!ااطلتالدينهذااظارأعلنولما،بحى،،

لصا؟الا!اءثسظهر!كا،كإلهأوكةما)دمحفىش!صء4يدمخدق

الآخرين،ويمارضا"صوراتاذه5أحدؤيدمنهاانبو.ليموكانكل

الدين:ققصيتينامحولودناففاتءهارضهاتإلىالأهررا!صو!

.لمممبعاءكانةيدقىد:لأولىا

هاث؟س!دقنيرو!"الأذاصلطإخفإر:84اثاا2

أمفوا،ينىدا"!ماعإلىاطررالاءيرةدعاالأهر،"معم*نلابد.وكان

دبةيينساهؤورآء،3من،اصةرىابلاسبا(4نيف)يخة؟دالاكبرلمجهحأ

اووماةية،4الاهبراطورثأرجاهءنيدةمت!ليمافاءنوحضروادءوأتد

!فتان!!ةررينوأرثمان!-4وأ)كلينكانيدد!أنادكذىالةاريخذكر

ومخضحءن!اجهءلى،سير4لشيةزءسماءثمر.لهسكل"وكان،عوبْعمو،

.(هلطنبر!)4؟صهثب3ظهبي،ءيمزنكلكاو،4لرأث!

ألاولن!طةمسطةأ،القمقإطلمبيةءملاد325صفةلا-تماعاذا5كان

،الأرزاقءالمي!2ىر%أو،رأهـ314و4بمطةونيرممإليه33*دإلذى1

يلواوان،ا)"ةاقاوهن!بتيليإن"مفقاقعنوا4!ي؟نءليممأشاروقد،

نأغير،)دخإفي*لقاللهشرء4اكى)طقوةقفهاعالمتناز!)،سا

والاحترام11،محسافة*يمتإجم!إيةظرالاثاكانالذيننو+!؟لداكلإءلزالئكأو

املةبا"اطقتنعفدواو؟هـفىاءأتفاوصووتذ:اححءواأنءقدللاةلإسبنلال*وا
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المتإزء4الى4:،(.،)ءنؤدربوا3لعع!غ،لو!:،أوالمع!ولثقطرعن

الةرضأ-واةدكان!3"ى،4ةالمف!أرولدةلإااإلىلإادلةاوءقةمخة،مثاوأ

-أيوىوثرْثبىولم،ارو،ْهالإذلكقدوالهزدافلم،أ)،لما!اجهـ*3لأ!بىلمهالذى

.حثرا.إلا!فاقالو

!ةجطصل411!كن!اططيرةأ،-ألةهـذهأنالملاثرأىو"؟يخ!نة

أ،ريئى!لاررء*4عاهنأبطريرك41ة!ددفأطاق"ففدي!ةْريباد*!ا؟الا

فيةثماوقتهذ4إ"زءدد3انو،.4ةمله.اسألاءنسبهما"،"من؟كقحالإمق

1،صهألة؟33م*يخاصلا"تح!عما*؟أالذين280ايثهةتاحما!4ْور!ت

اأهر!ى!،أو،،يةممكثدوافييركإطر(!*وا-كات:درأ)2غءد!ء+ىن3او

لة،ةا"سب-الاَب"!عاقه،مسهج41*هإلوثةتقرالا-ص!لأعه،ذاق

م!مةا311د2ءو8وءيةريمىكبمارر*15؟نة"ؤلا..نلةتقأثم-بواس

إنبرءلا،0"مصنجعينءن!قاقةدذاكإذاف!ددهـن13،والأ؟ا"*ل4.!ص"

51ءداها.بهطلادْر"حوأ-الإا.)،ةةتدةل*"10أ؟هةا"لأوءنما)وغتارا5

الأنا"يل.اما،مبماذوبةانم،روواوة،12كاىر"ألانا"يماطالأءن

ذإليئهيقع!رلال*"10الأوأصبرتالإ!ع"ذ)فىاءتدتالتىالأربعة

:تماطإصصاعددوا!نبيا

.لهسنسِءغيو84ثكاتةفااضي!دجدو:قاءفيهل)-9

ءثمر.4"س!ته"اعىا!ادوءد:ةسمرنبريملا-2

.ءمثررنو؟ء4أر4*"ا!صي!ادءدو:قالو!لنبرب!أ-3

."ا(ومكشرون"دوا"أق*أصط!دوع!:أئ"وإ!ائبريملا-4،

يقة!الساأ،ةدمةدالأسهْ(ر"بهكتاق،قوأعليلدعتوراقيول(1)
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لدينامحى"ثجخفالفقد15ووردنهاطلابباح!ءوالتى"يملالاناوأما

ىاخها:فىالبةدادى

كسموموأ)اه3نابأم!ار"6نىهاذعر!نيي"مي!امينألمحةأحدن!ب

1813"!نةلدنفىوطبع،،-ماةصبروةرتةعلناردألفةةدن1،و

دماءالةايخالمف315رذى)أألماتبةيرسته!ه8:قال!يثلادية"

المعمولال!تعثبئيروه!،ايهمإةصه؟تالذينأسا.بملمنخا،!بء*ون

،.زوو"تابروبرقة5ءنداليومبما

المسينيالىءفياالمة-وب

وبولسبطرصإلىاتهرسا(2)أديس!ه!)اثطرسأإلىرسالته(1)

"!يةبينلل!واريةدكانالذىز؟وره(4)والوءظلإت:!لاكلآب(3)

لتهسار(7)؟صوعرأسءسقطابكل(6)والس!رأتالثفمهذ*كتاب!5)

.4ثاالثمائةا،1قالسماءءنههطتالتى

المهتدةإمهالأرللأنا"ا"ذ.ات،89،82صمال!عإلاءله

صل!10الأض*؟ءنوثآرةذ"وءاأةل!.ئق"4ح!بفىا5اختيارل:"ا.شط3

ذكرأذا"عمنواول،يمءيمينالمصءنلكثيرلةمجمونتعاإلى،ىر"الا

5!ذهأن!هيلادية49.2:هعقةررإذ(ينيه)ر)إسإ،ةدالأفاصهلهذ.

دثس4"يعدهنا"ثم،د")وللإنورصومجرد!قالأرالافا"*ل

ماتغااآةُءو4سم؟:لاجالررا-بكءنوهو)ىلأ"كاندران؟اك

إصحةسليمألةا،!عبحىب"أوءتأقءا4216:"قوترو(م220سنة

ه،"*ةألارلا"هـللاةااهذه

Jطالأن!*-11)
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المسيح:أميماورالمنسرب

.ةساجمانإلىلئهارسا(02سإكناإلىاتمارسا(\

12vعويمهـركتاب(0fيمهـررأس!سةط(3 *l.

.*وعءجزأ!كتاب(006ثهاوحدمريمتاريخ(ه

،ريم.عباروأ)ا!غارا"-ؤالاتكخاب(7

.ىن؟ا&ائموا!يمءر؟مسلكتماب!8

:اطوارىةطرصالىالمة-وب

إطرص.أكلال(2بكارص(لاافي+ل

.ةي؟اثلاطرسءنفاهدات(4ةطرسالأولىمشاهدأت(3

بطوك!.*:إتيبا(06مفسكاتالىرسالته("ه

.بكارصوءظ(8+إطرسفعايم(7

.يطرسء-انرة!اب(010إطرس"لاة!2داب9

.؟مارس"جاعبىكتماب(1\،

:ان!"رينالىبالمذمسلهب

إ*وحنا.فى"ئال*يفالإ(02حناتوىالأ(1

S (r0ا:"وةمساة!ةتابL)إو"نا."دثث

يم.ءروفاةتياب(6بكءيدوالىان"وثلةا"ر(ه

"4فيالثاان!حوءاتهـكسءمفا81لهزور؟صوعله!كرة(7

حىنا.ثوصلملاةداب2(9
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8اطوارىأندياهالى!لمنسوب

.اندريخ.أهمال05112)ندر(إئ.ل1

:الحوأرىمتىإلى"ألمنسوب

"قىءصلاةب2دأ(02الطةولةإفييمل(1

ةيليبسى:الى،لمنسيوب"

فيلببس.أ!ال(02فيليبسيل.يفإ(صب؟

أرمى:اطوصيروهو،!إلى،،،ونوب

.وءولماوسبرا.محيل(؟

:ارىاطوما"ئصإلى!!لمة!موب

ها."وانبر+ل(1!

.يسوعطةولةإنبر+لي!3

.15قوءساةرة3خابمهـ(

بوما.أعال(2

"وها.هداتءشا(4

:اكوأرىيعةوبإلىألمنسوبا

.اا(يمةوبءل!افي(؟*

حم.مرةوئمكتاب(3

..؟هقوبصلاةباد6(02

!ق.ادوطةرلةمريمتاريخءطنافىورأيقصالافييمل!هذاإن(؟)"

ء"؟.المحتمدة4!بالارالأنا"هل!-لاأنجفاتا
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:!.راأطوء!تياس)1!إلىآفوبأ

5َءت!ب!اسحدتشكا(0yشياسقييلإ11

.مفإسأ!ال(3

ءصةسةالىألمة-وب

"-5س"رءصلاة\داب(02!نآصراإفي"ل(1

r)برهاز؟ثتكتاب.

91الم!و با:برةاxسه

ب.يرءابارسالة(52برياباإنبر+ل(1

ص":قي"ودوصالىة-وبiا

دوحمه.و!هتفيهلأ(1

:إوأس)2(إلىب1المة-و

.تهكاءأ!ال(02-س)وإاعال(-،

.،د"3لوسااهكإلى4ا:ا،اإظرسا(34بينولادإلىaإتسار(3

ذوسءور3أهلإلىاظا:)41)ةا"ر(ه

.11إ*ء4ة"واو4إيماثوسةعورأهـل)ته"او(6

*/2ظإو،ا!مس*جo4صبمله"ممه*قذلمو،ثثنضأافىوءتحلأن!"ذاش*إس(1)

ذلكوهلكالذىالإص"زثوطىي!وذ)ءنإدلاإثناراطوزءرةق"لوهأد

.ء.2ا:1للأمحياا"ةراةرإ"ا،مس*حرذحةمد

.)!!عولكفى4ا،دوْلهربمه(ْءيرناهكا5لهورة3المذحةب)أ!ذه(8)-"

.أ؟د؟د"العهد
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ءليثا.-كاسافي!جىوابكاسهاليرصالقه("عد8

امالثانييةبو!شاهراث5(9الأونىس)وإاتشاهد(8

.ى!وهل؟ديكشأنا(11إوْلس.يزات،\ء!.

.؟واسومظ(13يولسافي.ل(13"

.اسديربطرصبسهتبرا015لهولبىأب،رةيةكاب(49

جىليالأناذه5أحما+دءس؟هدء،(اكعهب!وهو)تيب"بعياظلثم

هفا"و)والأناجيلطخيانظهربهذا":ي))اشبماتشهوأولساءل"رص

بعغيعغدبهومسولاءسالا15أكثرولازالى،اتهذأالىبرالمئاهدأت

اكعسجوهـو-كتابءؤافمحصرأمى-هذأناءصرإلى4المشس،أفوق

،أرد4ْواجهباطلةتب3أكاتذتأنثيروقستاةرقهتمت!عف!عغ

جميعأننلاحظعندماأفشاءح33السابموأجبةيدهافىايتىالعكتيب!أن

،بهالطبععئامحةدا!باقهلودة"كانتالمرداوالمسلعةلهعكتبهخذه

مقيوجه"لهنك!ميلاالذىالإشكال!!قع!نئذ،فير"كأوبملإلحاق

.،.رب!ول،د

.،علييا(2)حطهملاقوقعاترأءووك!،ا1كتابحبصارأىهو"ذا

السادسة:4:اأ-الاسلاميلة-البغذأدىالدينمحيىرأجع(\")

تعاجملوراى)37دحس

!-1العقيدةنىلاكلبته(قأإوir"الدهذكرى%1فيهرراهناك!2)!

أْأحد(نيكودي!أالقدإس!لىالمة!سِءوبهلي!ةإلاهوذلك:،+،لمسي!ية،

هفاقثفارر"مغهلهوجرتلممهيحا.لقئ"ؤمد5-\لمع!يح)عهدىْنايهودابم!وئرفعا+

الع"دئو-المنب!تح""رخبمذأيمائه،وأظهرزسالثهو2هق،الديمبة"يون!ق

*الا،جي!لآ!!هتذبهرلمةاعلةبعضةبيىو،t4ْباليوةا،نجبلهكَثب
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*بموهىالممبجميةفىايمإلتعابئةفاْشعرةدْاتأ"رئأيضالج"انأهناكأنكا

.تلاءسيهسبو!"سبهين"يمليْاأ

ايخة،!)عباماثن!رواه!وملى(!شرالإفئل+".))لهيقالو)؟!ميل"

.(رةالت!3

!كاقليى!ْإو(!نالناصرأو"هبريل!ل."!إ)إسهمىكانوإنب+لي

.(بينا"ءسإْنمبريل)يسءى

أ،متبد.هتىءيرإئبيملن5ك!ابهفىله!ا،اواقءلىالدكتورألقىوقد

ةمة.الأرالأةاجهلعقل!ج؟إلاهننأفيهايزتلفأمأنأ:عنهفقال

بعة*الا؟اجبل؟الأرأنوذ-ابث،ا،سيحأمءريم.إريخقإ)يهيذهـبها

تجاهواكأط،النجارليوسف4-يزأوفىطو؟4ت؟اكءريمانقذعر

عئد!او،تهدءيرءقه"إْميليوأما.بئا5"فتو12يىأنيبدوقتجباد

*فط!عذارىءنكانتمماواْ،4؟!طخمولا4"زوككنلمأنهاة!يقرر

الراهباثه*نت؟اكأنهااى،أ،بدلحدمةأهلمنوفذوهت،أنفسهمنذرن

وهؤء:*،ةيهاجمتصكفنى11المعابدوفدمة"هبادةءلىيهوةرنن3اللاثى

اولمنبات،با*لرجإلطعمفإنتصابملآلإواالزواجافىادهاءلىمم!صكان!فةالطإ

ماور!\!خ4بعضْوا"يممنذا5وقيقق،اطاضرالوقتقالمسيياث

.بئرتهانىربابئبىأكقإبيناذ؟:يقبعولى؟فيالصددهنيافىالةروآن

ا+لأءبىاف*،أو"برئ!خاو،9لمجبى/".فىلهأزوالم!بعيحهـوهوتعق"!ا!فير؟!ة

ببسبه".قبليولإ!ابهالتيباأبتن*ةب!طلاالألبوإح*بمر.:حهبمبما،ا!لإيمصدإبرا،لهنير

ومبز،إممدداأنِيمل!ب3ة*وامجاالبئيةكاأاليطةفيأأويىاخو!ير؟أ؟ب!بييئ

!آ؟!لحرمابطصبىجميباءولإبموبمهمىتإز.المحمب!حييىقِهرب!كإطجلا!برتبهبى

.أبليكة*،ي!!خلراأئي*:!صإدى*مجبن
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تعألى:قولهىل"مل-مباعلاالصميعأفتاظهمىفتفبلمحررأَبطنىقمالل!

.("ساب،2"؟ررير)،(إشاهمقا!يرؤقلمق

قبولىءن4أليطذههوأغل؟ألىمماْالتعقبحقن!امنفإن:وبعد

:صل،لا،هذ.ءنثرةالتكاةقث*اكفأورذرصيةهاوأعتبارصليالا"اضى

بصص*يرَءو)أنإمضنقلىألزعةك.دليلباى:مَن"ةةول:أولا

ه!دلبلويأكن-ذذلاث!قطتمءسرغأنم!وهاثهلو"كأء1قكتبمذه

جميعهبماأنح،15رفصوى11الكاتبدبقمس(مجكواأنأمكنهمأثصنهيافةل!أو

واهافةالصدقفيمويعتقدونالكنيسةةا"ترام"مجنماونأفاسإلى"لحسو؟ة

8؟بأدديشين!ّثم3كؤنم،فَضلاصافن!ل

عألمفىظيرتاىأهـددةة،أوالر"حا:لم!اصكلبا"لذأنيصا:فياثا

بالمسيحإ"حىتحلم33بمهرم!فأإلىنسهت،ةدالاول!عصرمنذالنصر)فية

"!مافى!اكق!ىوا!يادللرثف4ا؟!قوقدكاْكت-،ش!نهئاعغهتلقىولا

للئئازله!ة!عءكإصثجت"كأ،ع!لاةحل-انصايادةيمكدي)ا؟تؤ!كائت

لقكاوزمققا!صءنها،نو!د؟وما،الآخرورةض2؟هضهاة:ول:أنق

مقشيثاصترهـاأوبهامجقكانلأحدي!بغىةلا،ر"6زمنقمردودأ

جيلالأتمفيهـا!صاأجمعبرضدايآألسليمل!ا؟ل.4الدثفي4الوجم

؟"لهه.عنهيرمخلدمقلأئمااوحميئرالرسا!ل

ةنا؟علىِ؟ا،شل!إ*نرجهإيمان،لإاإلىذرء4دءاجلمصباأدطالمةلوموءت

يجرأ!!لياحدإْجبليبر!لوةو-لا(لإنجيكباو2منوأبوبرا)ذقالالته

ءطةأوجملةمخهي!يرأنأى،فم!لاقيكْاةطوبهكأيمعلأنعلىأحد

73-35سراقل2سررةمق(1)

بى*6ول،عيىا!لسةأْلهما،إ-لإس!ر
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ته8؟ياءتة؟فىنان51يختافأنول!،"دةوا4نقط"ق!او"ر،أو

اقهكللاملأنه،الاخرلهحضاوكاه!بهءفى!اءؤءن؟كنهو!بتميصيرة

الأركانإتيناثمألدءاالةوي،ىالإالئاهـومروهـو،الياط!4!تيألاالذي

ت!ىبكانلذىَابحتا11و5ف!لاث،4ثو-؟*اأ4اثمرتهاخ!"عليهأةمالذى

ءإيهصنررو،4بهدء5تمفو،4؟تةقدىو،ءإيم4له!ر!أنلأء4اءإى

pةر؟نق.ذكو5جاالذك!أ-عتابأهـولكوذ،4إدثلأاةايىاءلى12رص"

لام43،ابو.ؤمتاطقالإ؟مح!ب(ط05"يرهالذىوهـو(إ.به!يى؟أء!إيمرك!لا

اطق.اقه

فىبهعتبلموءوالمممي!حاْوريملءلىقىصلأنالأمة"ذ.أنىودكاق

4فحكا3ْ.د؟ءنءسطورةةد"او4!سنمنهرجدتولا،"ضرق

بزواله.أالم!اءهضاوزال،برفعهوفع

ؤإهوا"كا"و2دأاءظهوءوا،سهجمي)اخ"منيونأراطو4"ةظماأما

ا!،وبواءددصيءمباءنيلهح!ْإلاثماهاكألمىلأنهعا؟ةصدب!دههنأءر!ثمةب

ورهوه؟"اخةافىووا،2بهج"ا؟ينأ)نفقاق"دث"ى3زماخم؟ءمحادكا

قاط"تإطوا،ضو!ك)إتبضاوو،ب*لاةخعددت،تعليعح!من

الحوأريهن.أوأئكأنا؟لهالواضهت!وءنلكاذبباعي!"صأوا،بالباعال

ممةص.اأورءوهثمف!صمفىباو!مالأصلىحب!ملال،يفأاورؤولركا.وا

ب!جث،ا!عيثءننو!،ابا!كداهد-"و"و)"قى،تسلىوهإيدكايدأ

،وراءز4ءكأشوعدواهو؟ذحاءىء"!فى4عةف4فير"آكتابلوظهر

أنبيالهإلىا!هبالمو"ىأدتهبكا،تيصدقو،ورعهولهاللهإؤءقءتلان

.!ة!بلافةْإض"منهىتها3يتبعو)قهكلابر"3أن4ءليلعا

أنهب!ليل،!طلم!يوجدلماطقالمسيحإنبريملأناقول!وعةوة
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!لالاصيةرفءقلأن؟فيرهتعلةتوألامةءنهتةر!ء؟اداوجدلو

اتقليد)1،.إالايحفل

ءثرل+"انالأمنض!بعليبدرات4.ا!تامهولالةئوسنهوم،!ذا

+دةالمتبعةالارجيللاةااءنهرأطو"شطمقلا"تلاة!اقهاروةةالمصمدة

عايهماءريموتاريخ،وثاريخهاذدهج4ْبف!ثو،ا)مقه-دةحيثهن

.اليلام

أ++-د!أأةأ

صجئبب!ق

أ!ي

مجه-البفدأدىالدقيمحيىالشيخمقالهذ.الفةرةفىراجع(1)

لمم4937صةبردامس37دعدالإس!م
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ال!علإلهالمح!

والأنج!يلبابرنا

،*"اوالدر"ثبالي(نابابر)نرملىاب!ون!لأورأالباص:ونها!داتةاول

*وإْكارءلهال!كت؟سةقىريمهذهجمود!دون!رلولم،يمأوعليتاريخيأ

كمففءقالهلىالب"ث4!بر!أما+وذايكالىدكنيما-4باحىدالذىوا

l"صءتةدإذ،اْ،!ا"ىهظآور.قتقبعصريْكف Ubضدياةضالإفي*لي

.!ستر"4امءلى"كئيما-4لبمتط

الدع"ور4ءةر!لاا!غةالىالإفيإيزية!ءالإنجريىهذا4إترتجققاموقد

يخيةتاوءلمىيةبمةدمةلهم!و(نيؤالطشرةرن11ذا5اولق("مادة)خليل

.ناقدة4تاريخهءلميةبمقدء4لهوقدم،رضارثيدا"ب؟نثسهوقابم

:"بدج!باالةمرثف

.(؟لابرْ)ة،دلواصلالر!ينتمصمىد!و(سفيو"و)J:نبرلإاذا5كاف

!صلامعليهث*ةوببنلاوىةرعهـن،لاوىوهـو(الوعظبن)اوءهناه

له"وكان،40!سالجهبرءىةبانابرو،ءشرالإهئ!إءمراء*لبنىاصباطأحد

.(ييناطوار)الر"لأ،(تصرفمختووصمهابالدراموافىاعهإحقل

"اصابكايواالذيئفكل،4اشترأكب"ءاةسكهافبامعا،عهيححيا!شفةدكا

4:36،73لرسلآصل!ع-أرْعس!أبى(1)
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نمقطحهوفةونهاطبيعاتإافو،انرئ"أيطويبيعوث!كلنرابيوتاوحقول

.ا!شيا")و(بس!ىفء!كليوزعفكانالجيعتصرف!

ىْوإلىدعائ!امقعية9ودانية1الئ!رل!عرخمقالمسيحاختا!.وتد

.فيلاصرابنىوءلن

نهه.وكان،نييري"ص!ملا؟يمعمانح!ا،برزينا"لإوأئلىقد؟سيهمد"أو.و

نقتمته"-ءلىتامى!يوهو،،أبخبمذألمحتلفةالمدنإلىالمرسل!أ!إئل

!البكر.ءص.فىأوينلهذ،الدعايةأركانأعلم

واطوأرث!ن:الرسلبيننابابر4.هـكا

الإثق*يينالحواوفإئمإ؟إحد،وإ!زوإرإيبنالبروليايخناباىمكائةأما

نأيسوعرأىا!ة،:9ةولهةيهردبىفقد.لهتفى"!لمفيءماطعلي!!ثر

ب!الجبصعدء،يرجمهورأقه4+رثقليسلكئيسهإلم!ةعادالذيالجبرر

ضر،أْمافئضبواالجبلءلقترل!االنمطبجفلي!،-.بالصلاةااليلكلث!مو

،"نز!أم!اؤمt.أ،صابالذىيموذأم!نمرسلامى

*.قممعا!نهتب3غإلذيباوبرفا،الصيادبطرصهو"أو،إندراوص

.،تداوسو،دئزابناويمقوبوحناو،44!جباس،يكانالذى!شار

(2،ىطلهرلإعهضراذأو3ولعهوبو.وة*لمهس،لماوصوبرْو،مهوذاو

الرسود!حأفجدهفإنغاابىيدالهدالىالإة"ملذا5ءاوزناةإذا

!!و4أ!لاي!رَن،2!:%ضيليهاءا()س!لا1

13"18:9برنإبا2(انجييل)
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لأرضاعلي4بحيافى4ايودتأير،اأؤأ،دنإلىا،سيح"3ع!اهارفيالذابىبعين!

ثن.ثاب!وارءن4الدثفيفايمفةالوفىذ"و3فىلاثلاء!ئوه

بعد4صخاولدينباالتيثيرمهمة(بافابر)رب:ابقد8فيعضاكان!موأيا

.(1)املام1مجا*4*الميسلي!ح2

آلالأواو"ر"لاطوارث!نمقاةصاوىاةكن4ءا!تلأ4اهةبا!ئخهسكان

والمشايخاالرؤساهلدىالوسيىامثماهد!)هـو!وا-ىرالدمجوةالإيمانق،

.الأعالسقرقجاهكى،الرصولوإستإيماعلىوالتلاكلبذو

يماةاالىنانث!طالاوال!كانيسةق!سكافتهبواسالةد؟سيأخ!ولم

"سابهىلهورأيه،"جة"ولهأنءلىيدل،ص،لهبر"أبابعد"زكيئ.لأإلا

."ره"مس*4الأولى4ب*ث"

اعالسفرتضمن"وقد،أ"قدة"ينءق4ْأثلككلمن؟ونست!بع
يمتبرعةروهو،شصصيتهبرازوأصله!نايكيرالجديدالعمدءن!.أ)ر!سل

انه!ل،4الكشمسعرفقيينوأطوارارعملألأعط!ختارفىْصالأم

رتجاهاتاوجاتما"اومت!رأصوفىَألممسيييمةنةلدتاارو.محاألىدمج"ولا1،ؤثر0

1،،2/افصطوا!اثلأفىتجك!ا!األ!%أ ص!ُ،،69،فى.مهافكاكسء،لأ

"ذ،*

فكافي

أؤترمر!تئنإيخمالمجيزثر،
صئئ!11

االكوت؟فىوناء4!صم!رأهذشملوقد31:2،7سل"رلاعا(،)

"01ةمحير)!ح"ءو!*فى
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""":أدكهلهسةْقياةابر*4دكاْا؟دب"ههددأت:مها

ويمهئي.،الضيدةقوإ"لإصهوجئسيقلاسىنإ.يلاىالفئ

.-.لاع1ا)سقرقءاجا.،ا!هملاهيذواأوصلأيدىن!!ذلكووضعه،لماثها

الوعق،ابنيترجم)كىبرناباالرسلىيين-دءىالذىوثوسف:ةولهعن

ووضعهاعندأميالدروأنىباعهل4"لهكان)ذ)الجطصقيرعىلاوىوهو

(1)،الرولأرفي

باحم!،ثعور)("شاول)يمانإع!لىباةرةاذةبشهاالهفرهذاينطقو

هن*مبهافتةفى"ش!اهدنك!مت!مدىتهينشهادةوءى،الرسول(بولس)

.يعسةتك!لا

با"لتلاعيذ"3""لإقلمتص!أن!اولىأورشايمألى(اعق؟و)ل!ثهار"جاهولما*

الى.وَأحفزهةا،؟رفأخذهتليم!؟!هصدقينف!ير4ةوْيخاابيمنوح!

جاهر-وي!(")يىوأيهطبىثق11ق"ربإصرأيفوحِدم!مالرسل

ءق*نابابرإلطَاصغدماءلى.ائظ*!تع!موهذأ(3)،يعصوحياءمدثقئ

.زور4إليألاسناد8ذاة،وصفىالربر!؟أبواى؟أنAث"لي

+"ذاوأرصلهوالضفسالتهإيمإثرف*خمةالقدسالروحأنع!واوت

أنهيا.--هشاك4؟صالفيق4.3أ؟طاقوكانده:عديدةإلادإلمى"خرض

و.نابنالةيروانى3موسولوئبريدءىْالذىوس!مانبابرن!ومعلون

الرب1.ونيض!ة؟ش!و".(و!ثاول،!فرس؟ءرهـيرودسمعتربىالذى

غما!.دءوالذىلء*اللوشاوا!!ةابرلىزوااةر"ةدعِقوحالرل11يهوءونوا

36370:.4:ع1(1)

:هـلاحنهكااتذالمثءلىأءا(2)

9َ:27026ع1(3)
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!لْهدْان،أطلةو!!ثمدىياالأعايهاووصرروارعالواذ!ْهيحفصاء!ا6ِإليه

الهحرفىار)اLهنارءن،يملمة3"لوإلىفىدرأاالةد*لطالروحمنأرسلاإذ

ركاندو!بااعم-اجمقاللهة!لجنادي!سهـ؟سفياصاشولم!ةبرص،لى،

،(2)،ادما(بوحنماإاههما.

ن!روسهقكاأس!لىمذإولَو،و5لأعالاسهةرح!اوأنمالمعلومقو

ىنيدف!حوري)اضتإردهأسنافى)س؟وهـلجا!،لوأقلهلأعةحىتلأ1ذفإ،ذلك

فانوعاب،4الدرجىةنفس؟رناباثجاءلأنا،"تبعدءت4.ةاريث!تاللهلي

تءييرونلهبلهةولاكاونهتيالممهبهبن!هحاهميا!ْربباخفإ"ر"ةول

مدنالىجمدىهـقني،"وملااسهءيمبئااةلاءيذاهـنكان!إوْل4،خاعه"الحةية*

.ل*ءا!إءسنم!؟قىىوكا

!ضواضارهباإْرةإَلىةَرِءدلامهإما!ناثرني؟ياابىفيهبنأخوثتا

بغولةةيمطالدايإدقكااكيلملىا،"تد!ينتهصيرْ"أجل

نم؟برالىأول"رأفأورشايمفىاىاة-؟3ذأ"نال!قءنهمبىالحقح"!ة*

نأ)ججووءط"ْرحاقهذهمةورأىإقى1،الذىأْطاك!يةالىثء!تإزْلاد!

دكه4)ا"روغ!ءقوء!اءاصاطار"لان!عنهلأ،لهقابة*زءارب11فىبلبوا*.

)يمطابرصوس1ءإلىبانابرج"رثم،كأةيرجمعب!))إلىيف،،،ن،ا!يوالإ

سنة4بء41)فىابخه*اصا*33أيذ،ءددثأَ،لحاالىبهجاءوجده،ولماشاول

!تم..اْولا4*3ا،طافىن!ب-*هصءاتلاءيذاودعىاخكْليرصحاا!ءوكاهـلةع

ةو،يفالملي"دمةا!؟فممدصصاfيرصلأنخغ5!ر!-؟"حم!س!*ا!لاءيذإ11

(11،ثاركباوناكل؟يدا"لمثايخإلىعى"إكنلاثذاررلو"فى"معوديةقكنينا،!العس

نبهل!لاا"سJAبالاقا:"وثنهأىتَالا*جماق"ءتم2ية(1)

ه"13:1أع(!م)

03-11:22أعس(3)

http://www.al-maktabeh.com



ت17!ه-

:ذِقوله!وإهره4؟ررمتاقالسفريعمسَصرثنم"

ش!يمأورمنوشاولبرفاباجعورتريدتنهوأوف!كانت)قه4!طىوأءاْ*

:ةولثم(1)،عىةسالملقبوحفاءس!اوأثالجدء4كهلا1،ا!يحد

؟واسوالمشبينوالدضهد"يهـؤءناك!يزونبجالجاء4هتم"!أ،ولما

.(2)،لهربنعمةفىيثبتوااقرءم!هانجنمنهمكالهاإلمذينكافا،بابر!و

الةضب4هذهملابساتإ؟ستكلللسفرصا"دلف!ر،2ءوصعوى

:لوبة"ةص

أثضا،أولككق،نخاصأقةؤمزرْخالمبحو!مإ!رب4ةبدبهن،

ماصخإجميحئبدثانوبولس(؟نأبريسمعونوكاوأ!ولور2اج.ةسكات

،31،إواعط!غم3!الإةفنولههجلأبيأتالإءقفهع

فكرمقل!هبمالدءوةوجهاواسوإرئإباأنالإهمال"فريربذكر

لهث،رم.)ْئإلالهل"ريلمالذىا،صبحدعوةضلإف!)ءطبحاهذ)و،،لا"ي!ود

،ءبىديالهفىىلو"دلاد)ر،الأمينْمقمنأنالمحفلوءق،خاصهَ

لماكىا؟لأعى،،رر3الذخوتاني،!الثسثمجةتعاإعءني؟أنأةوجةور+ولكان!2

و)بى%ييبن4ءز،اةم!ات)/لإًء!واءت،يم،ريْمج"الأء3منقدري*ةثولامتحيله

اضالفليصايرزضجالماه!يلو،ءانافيإلىا،دءوينؤلأء5إينوياإرن!وول

منو؟رسلبخا،شالاص"ث!ارةأورشايمإلىاه"رةالإءةانهاونإ*ءا

قي3ءلى.هثم!ورادء!ةكأ"ىترلمفيؤلمظ،الجرهأ*"م3لأذكقن!!واوط،إْ

!ر"201!صلو1رأرالةوقضاذوا"تحماعلاابد4.،آور3المذر4الس3ءْريو

ق4الةمنيوزلمام2*ءأر"لوهةد!؟ا؟رلصكانالأءمإلىرأر!5ل!تبليخ

.4فيالتءسافىالأولىاجاء4ذه5!ننمار

2ء،12:24ح1(1)

15:11،21أح(31"

13:34عأ(2).
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آثايخ،وأ!الم،صلثلأء5!ن4الثةونهقىالمعاىالقدحا"افاوكانوؤد

ء)اللأكلاسةرتةول،ءوةلدا4ء!ي!فى3هـفيكوا"دكان)ذ

أؤ:"ضتلمإنأنهةو%إلاثنيلو"ملوا"يمودءنةوموإمخدر"

برنا؟ولهواس،صكلهالا،اءلص!أنيىكغملاأفاهـوصلحدةب-"!

باوبر!ابرألأس؟صمدأنّإّوبقورمهثمل-.اق؟لايستومبا":4"ظزعة

"ذءل"اءنأور!ثه،يمإلىوأ،ثفايخالر"لإلىم!نء03"رونوأ؟اكس

.(1)،المسألة

لهم.ؤوو5وسيلاةاصابرلماةباذايمو4ةقيليضم،الذىاررَم"وكان

تمفواأنبةالوابالأ"ثياهذه5ءثراكئزىفاةْمييلعحصْالوءن،

مبك-ةْأ"ظتمإن"!تى،وأِنزفا،واقىوق،وءقالدم،إلأعشامذععا

أْةطاحص+".فى!افأ،با!.بربربراسأما.اه!نوأرا3فلونبفن!ممامنما

.(3)8الرب1؟كابة؟ص!ينير3لمةينر%1ءحله!رأنوي!لان

الإءولاهقرارلشلخيتعرضلمبابزفاأنالةصءا،ذعورءثنلا،ظو

الثمويعةهقا&*ةدةوية-الب4الثربةواةثنمنوءير.الختانعن

/.!.4ثسو،و1،

فأنمضا"قا4مي"*"،41.با؟الد"نا!*ءوأنهإ!ثرث.؟ؤاسهعبابرناوظل

عنالناسفييانههادجءمبزأتمنايديمماءلىاك!!برىجا،ن!)!ناكى

.أ!مم)هلمناكصواةج!طإةالاءتةادذلك

15:1،2ح1(1)

28،29،53:ص15ع1)آ(

71-8:.4/عأ(31
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يممتعومحاوا!عاةؤاو"اا!وار!نإينم!كا.ئهوللثباإ0برةرء!ذا

ةالفيوح1*ههوكان،الأولى)امجش؟م!4فى"ة*ولى4وحبالأ!4!نحم4

لرودكاا!أقىسصالةاء"(فىدءىحيىيهولءإ!ابخوارقىاهوإجرسد!قهل

بنىلهبهمتوز*ألى.-المسيئوسوك4َْأ!يك!فىشاةزأؤل،اهمقز"أذلاثق

بر"لَهةا؟ا*لي!نأووردكاينالحؤمارلإ،!شر،فنىالإيهنْاحىولمإنلي*)رءآ

.مسه.

:13"ثاق4ةصومخةيمقا!يهإلإنبر*ليا4:"،"ول

ثدعث+-

،ي.و؟نولأنرءليا!لصر،!ىلمذاكَجو!+يبلعلا،اككاغفحمركات"سق"ركة!

تتهح،نى؟مثيمجه،ة!ر!إكمجىفيلتا-ء!ظئ!لمسإلىلىهبمومنالممبهج"ياة4في

.11*قيدة-وهـرفىمبب!مع؟فيتافا-كفه4"ةفيرأك"-!فلأائرسا4ؤأ-دا

ةدحا!سخايلورلدعةاجمهتر5عله+اذتاثفيةص4كةشاذ!4ةصءقأما

:لويةة

ق!يلفيفياأّذ"ةصخةإقد،مأنءله!ةونثمهت)،ؤرخينالثقاتأن

مكام!سجمابروه(لىمس!ؤشارىد"أ؟رأ)عر!ثر!ن!اجالاْى1;"ةصشهىا؟اء

أمحدأهالم،دام*إهستز512"ود"أءن15استهارةدكان،4ءيلادث9701

3ورةذ،)انمس!خةاإةتقلتثم(ةوىمهاير"ينكاأأةس"برإلى؟*-ولاث؟ذ

فى!-اانا4"الب"لاطمبىتهأل!)ابرئ!س4ْه!تبشائرمعءيلادية1738مىئة

بة4وثهَبمهم4الةمصسؤآوهذه"وأن،لأناحق!ءو"ودةلتزالا"ءشا(فيةا)

و"ذتوةد،)الأضرىاللغاتقخ!")ا.)سكلأصلو*هى،ذ!طاال!لافة؟ا

عكث!رنءيثأ.!طلرة"ر،)أوئ4ايمطاال!ءت"-ر!فيابأبإ"ركاأنسش"لا

يعلنو،11:قاهلها،لاتب41ةثصباافي"بأنوة+لي،،قييطاالإور2ظبعد

فهقيلاهب!!و،"اطاال!ْ!جقثف71لذىا-أن04سجافيا4)فسش4كلمقدْ،-عن"ْ

.-!ويةرءارة)ءىكلد

*(ئبرتلى*ابمهت12!)
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لاصكاتجهة-رارساْلإيه:الراهبذلك؟ةولالمةدهة"لكوق

إنريلالىتنديدهيسندو،لو"رلاإواسكتبه؟ايهاةيندد(ايرياْوس)

إنر.!ءلىال!ررورإلىن!طأذإكءقياو*ثيالراهـبذلكفأصبح،برناةا

("حط"ىأالباباإلىالمةر؟ثناحدالراهبذيثأنكانثوحطبابرنا

بهاجضر،ى!اخفاها،بااب)14ف!كمفىالإفيهليذلاثءلىتثر،المحاءسأ

.مالإصلااعتةقهـا1قرولما

كا4.)14ال!4ىخ!!ذأأعلىورا)فيي!يةقالراهب4روا!ىهذه

جمترء(يلاص)قرش!ةس،1ا5رواوكا،نيةسبالأا4!زت")1هـ4ءلمقدفىهـاورا،

مصدريت()ءورلْدكتواخطبمنعلمماو5وهذا،4إْبإيزثإلىاْئةالأعب

.سعادةةور3الديذكركا4ْاب"ألا4شس!يأءندي"ولامل!لا

4*الهمسإثنهـ(!.يرةا10!.طا:رنإ"تربمصهادةل*إ"لدكهوروا

،الراهـبا!!ت"ا"ىوالأ"!ىناةإلإطم!ت:4فىآو"ودةأ4طالب1ال!

الزمنبتبثقوذلك،نسضتينلاةد،او4ن!ممضنمطوالىالأوهى4.؟الثايأن

:التر"44مةدفىةمةولذيم4كتهتإكى

و!نور3ذ،1(س!سح)اإاءاازمنأنوبدتيخر(كاتتتررو)ذ)

يوعأن4؟ايةكعصمماءلهتوةد،ا،"يلأدىءثس11-ادصاقىرناب!ةم

حن؟إةءالىورقهـوا41الإة"أا)!،4يس"أأ4+اءصهطرتالذىالورق
ءلىقاصادال"اد!هاإقؤاذجن3اىوا،ةباكا41ءالمارثالاَ)ءنهأصل"ميين

دم142ءهنكلالةلمياههن!*يف:ةكىاو"تاريخ.الإتطا؟،4""ص!غتاريخ

ي(ءو،دى!لالمهءثمرو"عادسءمثرءسطاادقالةرف!تجمقوحائر

يةو()ةرأ!اي"اتخ)أفاىءيمنما40)يط(الإاذصهخةتصحونأأنا،*كاتةت

.،901)قرا!ثإلاءرتهاءلىةاالها؟".جمق
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يمطلإيطا!ليةاقذ.!نسخة.زءنككاو"ذابمالمتر0م!إإءظربالةَو

عثر4السادسالقرنأولأوي!ثرالحاءس"قرنصلمصفإلىالماة!!يئ

اثىل"أد!مبأن)لمحتملهنفإئهالتخهينعليبينازءنهتعبينكان.ورإذا

لاححققايةيبدومماأنهءلى.الؤمنىالماتئقذكمنأبمدإلىطاليةَ!يال!

.يرة"فابافىةكانليةاط؟إلاأصلن!،

الأصلذلكإلىإثارةأقدمن)لمحقةينأتأ،ريتقبريلانبالةولبمكقو

مقدهته:فىسعاهةالدكتبرو،لههاالإنجيللهذاالزمنق".ْ!البعيد

ءلهجاس*ادذىالأول)"لاصيوس(االبا.ر+دصأإصالتال!يخأبذكرأ

ءطادكاعنالممىادكلبأحماهذيهدعديىلادية4924قسةويئالبايكاالاو

الإنجيل"زاكانذلكصحفإذا(ابابرْ)إفيثلييسهتكئابعدادجما"!فى

.11وثل4بنمنملإولاةىظمورقل!مبرجبىدا

نأ*هأ!ؤ!المد"4نهالاء9؟ءضالى.و؟نيةولامآتربماذعرثم

ه،برتزوءنهيرjbقااءنهألمةو..بملاصيموس؟ا:"إعي.

جلاسيوسالبابالةرار)تزويريدءىمفا-لآنرأن؟ح-صو"ْوق

!:،لوغية،

فولذلكفىبةرت!لم-لابوسالبا؟وةر)رالةولهذاتصحعيمف

ذمامخالفالإفييلق4إقياكلشرريمهـق4وأخلاةأصه*قلحيهصى

تءيهةالقوايمةط9مق"وقع!اكانثما5يرهاتقارأوالمةت!هدة4إرولأراعليه

.ا!نءحطدةالياو4"ص!لا

اتزويربا4ظهةيكالوجلايمهثوساإالهاةرارفىتقويراقولاول!ومما

مقبهحإهوماقد،يدالج!الع!دفىالاحمالرف!عيهـقبرْإباءقهاعرةناه،
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بواسءقائشطكان4وأة،عايهاوأطفاطأيةالصراالدءوةق-ضدارة

.ءاء4ق:-ا)صلصءنلهرم!له،ذلايفى1،

قها*دةة؟انو9تور،الاءهـؤي-وزاناّة"ثف،هالد:ير،مافهودلم

أصالة""هت)كوهـينبئقاصد"لا!ص*يىصالبأباةرارقير"تزواهالعلص"ن

.اإئابرإنبريملاسناد

هكإدت،أ+ْىي،4!اةنالسنجثيرير،!ءا"ي!)سثر"ا"لقإثكاو!ولا

الاعئىةاد*بأ!فنهفهاْ".4أهأا،*زؤةارسأبلءتري!ث+ا4ئسهقىل"3!ش"11ءن

إله،،ولوواوءرةسءىإنبرهلي4اسهءن3،يىأتمأثدإإيهاإةاإر"ليإنج!4:!ب

ناثذقيم-مخْةءركابماصىاiإلىنايوحىو

!!فهأو+لبلأيهل!ْإجونإلإبمذ،"جكْالأشك!الأرمه!تروظ!مه؟سا!"ْ"إن

سلدكعؤ!اقء4ذثمةغفزنمهـ""نم1يمتطيماسلذاصلاأدزءن5خيرأوإسكبولط5رسا

.4:؟آ"ءر"ثل

.لاص"أدبه!ةوحذلَأ/-ىْف"رعْديس"ئفأة%ا!جرذألاعألا-!رىفتممأقما،*لموث.و

.ةا10؟رلاةد*إسعرهذءال"ءةدم*رر،اةل"-لأنااىلإ

ثيموئ!-+ص!تدم.ةررئ*وسبلاص؟اا:11أصو"ودذإنذلإثءلىة*قيجماو

وأ!،ءاةرفكالىء!لتوصا1فألأكا)ططر"ام.15عي!الكهمحم!وْهـقفىإكالإنبرءلطلادْلاث"أ

فء!طإة:و،غابملاآ"ى!"ثءكسَسيمد4ْألث.همطد4وللااإا")اأرترةوأدْ*"ءيخا،،*ةنأةا!آ

*س48أةفاءثكللمحوتUأأقأ!ست!ةَيررمو""صة؟-4،ول

./!"!رت*م!.زلإ!سلإءاكاا،ههؤءنفىث*يىء4وظآورهت-صورةىف

؟ة!صماروكيةلدا

+*1مالظأفز.ءتْانأ.رة!ئلامالإس؟مخكارووظآ-!اةرار.اذآى!ينءما،أنءتما
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لهخريمبقبىارالفيانطياتبينر!طأ15بمسدر3ذهليبقىأن،هيهات"

يد.ءلواصو

والإ"حالار"حو5؟ْان.إرإنبريلإلى4ةثْنأث"!بينء9تقدمْكلومن

مذاهب4بةصوصوت!ثمجت،لهبايط2راهفيلك*ئئخشاربت!ان

.3:لاقيةاباي"أللوذلكني"رؤآ10!لأ

بببعب!بة.ملهبهبةئمج!م!هغم!يىمحم*4فيإلإئيرمليجنج!افأوور-.؟،1،

فىأ3ج!سيوكى)الباباترارْفييلذامبملي5د"ووإلىأشاو)قد-2

تجبلوجودهلهبتقوإروهو،تجيئبمكااليلإديالحامىالقرنءمغيب

.ةرونعشرةو3"ةبالحامسصكهصباألباشار

الم!ي!يح!دينأليلم!لاءبمبرةيالهْىيإبئاليالمولكو61طاف!قلا-3

ي!أبقالسلابممجبطييحيمجنحلإهائبريلي4لملم%ييهرأرئميغابب.بماه*!ابلإبم

جح-...-.،*نر،ول.ب4إببهثنناجرمجئة

وز+؟انيربرالىِفيملى1.4:بمجن"ءول"،)امِاحىحمنلاأ!رو؟فكادواذ!.

أبظق*ربجةورض!مئهء،،فى1%الميقثطصسدرجةرقة3دونجةإلى4الْهبته51"دْإنول

!ثيل!.أصبمابهابقإِلىالمعنمدةالاناجيلن!بةالكاتسرببأنلس؟اهذافإن

آ!عاك+!أل!،لم!..،.نمب8ةمب8برعكلد

+أ!،
،،-

لأ-
"أ

ص!ئبيق

ين
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Jثياصلهاناصو:

لي4/عربىأصلهأنإيىبايابر"يملْإإ!سنادفىا،ثحجينبصىزءمأةد

وءزاعهأ؟حكن!"4ركابفىَاوسيرافىؤعكنو.يلاألرأىقءنهمذاأبمحا

05ثكارههاكار.اوت!رهءااةرارق

؟تل؟طا)بينتذبذ؟ا4،"مرالىءشجمهةد!مسالدبهةوصريمطوضا

.ى!ضاعصةو"دءجممهواةرار.تارةالزعم

تجولهه!ءر"أصنهكونين!يهر"هادةورلدكةفا

ت؟عتاقل*بْإلالهذارذعةردلمأنهالأىتا5يدغمماان،

!فولاحتى،)طديةةأوالقدبمةرمألافىادلينادكابير5(ثء

إ؟جيلى*أنمعالديذ.4تالد!جملاوالأب!اثالىءنهم"أنقطعمنء!ولفات

لمإلىةقطك)ذوليس،ا،*ا!اتآلكمثلفى"مس!لاحأمهىاد.انبر

الأطربعندالقدقي"مي؟زعلاالكاتبة!ارسقالإنب*لي"فيار3ذيرد

مق4*الهراليعكتبردْالة!ارصوصءوا"الذينثسقينالمسةأوجملألح!ا

اع.ء+.(،)"يثةحدو4؟ت

يخه.9امالز"ةاء!رةوليا"؟االاووصو"4حي"ش"اذ400وطخو

هلأص!باألاءتقادهبلااثدافى":قاءلا4:صءليخرجح4بالهربأعالته

.(51،21بسومنى"لهعربى

الما!نموهلةلأوليرىالثرقىالمط!لعان،00ءلىهسذازعهويهى

بانمبراْئصليأ،تر"م-مقدءةواجع(1)

1،قرجممقء4راجع(2)
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قعكونةكاد4.)رقفمنكثنأأفي4دربمإلىااهر6نإالإفم*ل"ذاب+اك

وسبب(يهلأبرأهيماحدةثومنها4فىةر2ياتلاَءتويةأوجرةية"رجمة

.(1)،ذللثغيرالى،مدَالدوى!ص)اهئ؟الابا؟سسقوط

!يدآ،بياعربركانلموانم!ملمالإنجهلذا"ب+اكبأن"قمثما

لمهعذاهن!مت+ماين7اكوفيقإلى4-.;فتىزصاءايم4ليهىقصد.ل!حول

ألةر2نفىالاأصوا،رىو،القديمالطيدقولأص!امضامينءنلي!ْإلا

فلمولمص*باما3مربذلكفرعبالإسلامثرتمةصهيموىال!ريم

+.:هابتغاااىاصالختاجْد

مجيباماالم!الةدي!اىبأسهةارلي!ةال!"ذاولقبكاما!ملإرأىلمانهفإ

،"غمالقليلالغادرالاالنصارى"ناكضامينءق!يرينعليشلهثتعذت

"أضلم.ثمتنصرودى3أنهألىذهب

!/و:مريعة5الذىاطلمتانو"وبمنكاتبهإليهيدءوبما"ذازعهوايدء

"طلى،تعذر"ىودقيالتلىمبن."ةقا)!يدبكأيريقهدراق!ووالمسالينالميمود

وأجويثالإسلاىصص4)باإلمامهكلقكذلكو،كامصرةيمودىغير

.الإسلام

فىبيار"سلىاجهلالإْهذاب"اككانالاعتبارات"ذهعلف!بمل

ءربى.عرقالىيةتملموالطمسمهـوأوا"شجمأفظر

اخيذجت!أل!ا!اوطصفاأل!يلأ.-!

"ذ،*

\فيبكا-

،ص!

نتخيامحملأي!ف،يفرمزنؤأرثالابقالمصدر(1)
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ص"يم!ح:ومف!اقعشة

ءو)فة!أفيءقو"رص!4ءبلهء،لميهإفاهـاأقا،ترجمد+-الة*ول

هـنمادهيمءلى4صُتوأصءإىلدلي4"قر3تيالآباا0ءر.محىهلاأتةةرمن3مير

وميةلا(؟نابرلىاةببهء*لمسامءندكلذيهوأ،ييوةفىاتاهر،دأالةر!ن

ءلثةوهـاءل!4"مح

واحكا*!ا"1315و!وءقىابنهافى+ةققيةادحماض"!كلتبأنذ)يق

أدثىا؟ديدةلآنجنيشذ"ةلإؤمءدمةتصكاتارْيتءق5تايلاالاا!ة)دهأو

+المنز!اي!اكخبهذمأحد،11أفكا

بمان،!ءوباأو)نجمبىاإ،%نى،نزلةابالع!هذهكأحىديم"عرآنوالةر

ى)أأودبْو،أا"شرخاذاتأ)ةضاياهق11"اةقةادحماويةأدكا+ببفى

اكيافي!لملر"وليهونة"ابذينهيماءفيمصكافيء!واطرإضعوت!غت

وثئها!بالمة!روفتأمر!ةجبلالإ.وا*ووأةأثْكعغدمم؟و+!م4ثجدوةآ!يىا

إصرممفيويصح"ثءالخبما3بمليومجربم)طيبا،!طلهمءلور!ك!ملاعنى

.(1إ"ء)يممظش.اكالتىوالاءلال

اسَماويةاب"+ِجداتههـصءبر؟ا-اقىةدأ"نهَائييريذعرايهربما1نَوالةر

َْ.عاببق4اامسا

نا":ل(ةو،م2!ت3أى(2)"الاولينترزالفىنهوأ":تالىل(ب

.(3)،وءوءىإراهيماصفالأول!اصحفأافىأ!ه

1571الأءرافسورة(1)

196/ا!ثععراء!2)

181الامجلي13)
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مئلءلىالتة!.لطرأةالهوعي!صبىهنناكشيرءضصو1نالقرأ!كافصبل

هـلأْواا)هينإثالمجنالةفىس؟الانفس9أنا!ةءليهبماغب!اكو،:تعالى.قوله

.(11،تج!باضانجروحواسنإااسنواب!فيذنوالأذنسلهالأيف

بنةسنةسعيةكلشعْى!ل8:يق+)احلإاةا"وْرافى1،حق(ْدهوجاء

.(2)،!ب؟برل"ر؟يدةدنإمسمهنإ*ثنن!ء

وسقن!هبوعيكسركا-س...؟،تلإ!سانا*فإفدأحدأماتواذا

.!3)،000ؤيهمجدثطثال!ئهب/الإفنساكقفىءيباأ،دفي؟بصول

بعثرا5قىفاأوايملةلإدثينْ!.وـه!ءدْأوو":يزالعز7بهكهمئاقلى"كلال،و

.(،)،*ليلةإمين)ألبرلهةميقاتةتم

الأولي؟لإيامالجىل،قمكثتوأفا،:ا،تهم"ورقإلمحنى.ا.ذ،وجا.

).،5"،"*..ليلةإجمهوأرَاخمارنيه؟رأ؟

"ذ؟ب-ربلأأكاادكاكايت.ذ5)تفكب!31،وءىالربل،و

؟مينأرالربحةدناك5/وكان،فىليإءمرأوءحءمكداءةطحتْأدكلمات

تا!ي!خيمبوالأ!مبلكج"بِءنجه"اميمبربولمخيزأ!أ؟مج!يم!"؟اءلة*لم8إر%صو"ثهارا

.(6)؟شبراللى."لتاليعط،+إ\)جم!د

!يهضبنمعإلفر3نهقأمم*فيه*ضا)!أيس!بركفيى(ؤنيهوذلم!!كغ،طملإ:.!

154ندةالما!،)

21:َلأ9..4)2(.لثةيم

\-1،9*،؟24ني؟ؤإللأ(

!ذ2ابرالأءزأفة(4)

؟َ.:(3-؟ةي!زثق(5)آ

ول82طلإ2إ71-!بمسز-!بىوجمل"+!ب.ص...:*؟
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ميمظ".9لمةى!-دهاةيه!ابقاءهاسبرافهالهًهأرأداقىاالوراةعتاءين

أتباعم؟\ايمءلما؟*فىلهذههنهةصدث!(و،أيىك!تبءنيديهإثنكانلماالقر7ن

نشرنأنب!كنولا،4ةهيةعضلا"ىَ-!كِتمعليءدونزلىجاءماأن

.ذكاثبمثلكوراةفىوردتءنْصوصثار3الإإهشةا:،اهذه

قيد!اا،ةوالذا5ءلىةر!ء!عملالأةا"ءلاقوردءاوكذلاث

هـصدره،لإلاهيعةكيدا!"ب"؟د"لماثءد4ءوهبتامزيز1تاب9ادتيدةءصا

؟مض،ن!؟الا"فىاقن1إجما،قىةولح!صاننه،أف!لى،4مهإفىوةلة:ابا*هاو

4إ+ءءلهله4"!براحريماالةر2نفى"اءعاوإررعنه!!1،برافيبلفىما

.ضارىلاجودإذنأصطاجاكون)دتدة؟ء4الأر"هلالأفانإنوزص

أتصأو،د"أالمثبذلىثةلمو،..؟يافارالاصوأةوراة)ان5,صهآاؤتباص!.ثرةا

عارق"ءو"إبةاءناكوراةأت،قرمضإءينمقض!بلبتضمنهن3رة11كاون

*ولمذن،ا*طأفىنااءرفاأمصوهذا،لهلاوإ!ستةهت؟+اذلها؟اة3س؟او،120ء

ءنالقر1نيممفاههـم4أءضسوفىىق"إث؟اإا!.برإةممحيملئجاهإذايبزر

.ىلمةباأوالمةظإءاصيمالعر

تءيةلهؤصصبا4إليإسفادهقبرناةاإ.ء"ل+حونلاو،طذا

"ا.غ،الناصإثندهوبموزمنقالةرآنءل!وسابةاا،سيح"يد.

اقه؟ءرءغا،كانماءفكا!وغكيرهلمأا"برئجاهها؟لا"،ىحررةالقوآن

؟مبدلءيرع!س"ا

لفهمؤةيهط؟رلذىالو،ء.ليْإلأولاةصبةةا،امأذا5ءثلوةحوقد

"اةلمفاءقدهة4ه%ويا(عرزبنبي)لمسدأنحناتن،اءل"وضوح!ين

جا*وقد،و"مالى4صبراْقها15أرادءلمياةك!حئمريمبنابعهبكالالحس

وهربم.كلرأنل2"ووقىق،نوالأ"ذأعلية!فجالقر2ن

؟لمع!/حماوياأو*فيير.برَفابا!!إْبخيلبأنندعىولاةوللاومخن
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معاله!ءكتيبه4ْأو؟افاكلإلىالإدصناديحeهإنورولةساإو،*أطقبئ

.رسبمدالسلامعايهى"هع

ا!ئ!نصري!ودىبوام!طةءوفىوطج!لهمنالمتر"آه!اإذهبماأما

ءيرلأحك4وهو*ثككأير"نطللبابا)طقالباسابإمقفموآسهلم

الىآبىالبرالإفييلأصلعز)،اا،شجمةإن،فيهوتعحرجبيسببله

مفلإ"يت!ي!رلمكلاوإةقانبفقهلعهدينباواضعه4دراثغإمووجدالعرب

يةايهوي؟ياتأصيلهبعدا!دلتعاضان!و4لمنصراه4*وافىإعتناقزء3،لعربى

.الإسلامإلى4النصرأفيهـقألْتةلثم،الاولدينهحيث

فةاواض!قأنمحلى،حالتهإ!سةهعالدإيليةوؤهقءموهذا"ا

*للأسبابعلينالالناشاهد"ولهمالههaوةيدوالجدالةدي!:يئالعمدته!عرة

تية:ألاَ

الأعبهعبى؟-قال!هدينفقهثجمِدءقالمسالينءتأخدثوجدلم-1

اكهشافه.عليالساكقة

ا"منالعايخول!كقتار،3تمحستبافنمالوجدءسلموصح"نلوكان-2

ذلد.منشيئايسبللمينىوا

"*أءلغهْواظمر.مناولْ)وْاكس)،سالننإهكعها!-قىد""ولو-3

بةةسه.لك2ذ3%،شاهرر"كاالذهييةمهمفرصإفايار!فئماوكان

-تءْإلاابلأنهيت!قق!ولم،واحدة4نسقولاسندميوجدلمودكان

..ثمأوساطومنةبم!مموأ4المسي!صيم،اببكتابِ

طي!اكب"طقفمو،بالحئانلةولهصسلمإلىعزوهفىاليهيستندءاوأها

قلاجذ*-وثربمةالحضِقةالمسيحة"شر:هىالحتانضريمةفإن(،-كسكهوت

ت!نمفوجم!عا:لمفعدكاةوإ.،.الىب!ثروسان!ب..اعو؟بىءنكففلانابابروءنهم
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ةتمل!قحلاوفكد-بم،!ئْ!اق"ل!جإْ!مبا"دا،!ثهتكاِِعي+-؟ارأس!3ع*وحكا!

إبل!فى4ثدوابافيتاقباةابرلطقا)ذةإ،مالسلاوة)اصلاعليه4ءلممضمريفمخا+-

يمموبناعبىسيدهءتاية!قاوتثهت،أ،ب!حءنطق؟ثفطقغا!!قإ

.ا"يرى%!ملمتبعاذلكفىو5!يحم!سادإ*معايهها

أ!ب-يرية.تهرحضلإإحدىئ)طتانرباْوراإءنالا!يفاصفىركاه!أاء(

هئاكا:مراةإنالأممإلىالا"رهـو4آر"لاإ،دىَقلىوإس4،لمصاحه"

كأااويخه("ءتر.4ءةءنجزهةدنراهوإقا،أراةزاهـذا!ثببمإ،إا+4يسةدأم

نرىوغهن،ذلكفى-ينأطوار-ا،شا-يختساعزإكلافييرهلهغه

فهأثبتهياذأ5ءلييل*)دلوا،،كعايخأإلىاطةانءن)أمةودأمهناقلصي!+،

."!سلام4ءليا؟بىأهيم؟ةاأصْرتء4لأنه!بنثمنياللنمافية!واجهوبو!ن!نج!له"إ"*

،اإ؟رناالىالإفي+لذلاثاسنادأسوهين4ْإالصرَجمت*ززعاوان

ن؟كن"دا3ثاا"5وذعر-مجلضئي(كد)ملإتح!صرعرذهـرر4ت!ضها!*

بابةوقنور"نفر"أإه!سطورنبنر2هما!لامالمس4علي-6دم

إبهفيلآ.:

نإن!؟آ"قىر2قلا"ةإق،-؟ةاإوافييملفىذكره؟بر!ل؟اس؟)اءرذآذ)

رمزءيرءنجإبمم!بربا(صدأ)ِر3ذ4ةدو.بى،لإمس!لاعليهئ؟ءنجر!دا!،

ورأب!بأبز:!بىفي!ثيمديى9يىإبمبإ-لييإة.كام!عهة!رأءا!دْ!!بلملهب*،،لوجلاو

؟ةبوإلبابتماْكسلادارفى"رأى4،1فيايزمقأرصالةءت(م؟ير)عدْاالش!خفل،،لأ

إتكاعد-اإهثة!ةل!-إكيرئْبا"لةلم!"4إوتكاةلقييمإل*ا،ءن4!-خيْ-ْقةيمفي!ف)أصق!

"أمج!فىلابعدمي2مقلأ*،!بأتئلؤ"رإ.َاومهبفْر"،ابجلو!!وةجا-علص!إلته

في.ا"."،ءلأ،ة؟لأ*20،إ:ءة،-ث!*،يم!أي!!

-"*.:!1ـه!د*!ء!ءركمبدك!فياةاول!ائ!رندإ!عبنى!!كاز!ا!(،:في)"+،
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الإ"لاما"،.فنيض!"اع!مالإ،نج!لْأْدهألنمامنئخه+ْءناص!مل+فىذكركد

ف!اأ"!ورةْى"*دورالذىالخصش!ئثويلوجخيرقع-4"ارْصو*(هفئف"1

.،؟"يمجر)أ!لةر؟نعن

ذكر،-ةد(اصد))عهم"انالإفي.يلا،*!تمدةممةالةديات)ووأ!ضو

(!.،أكايمتالبار"ياهم4ي!*برثأر4ا+يىةاة+أ،ىحئناه4ا*و!اةيةااثرجمة1ق

.آ،دبا)أود!وأ":5معناو

المهة،ت*اكأسالبا-"مصمرا2"رقأيةلإتطأ*ا9لمطءا!ذالإنبر*ل!-ا.ةاساثن."و

،اقىد.*2"امهلىاأءَقيىا)ةلملىا9كةلس!"جمةركا؟؟رةاْئ،محيد38"أ*

َةي،ريءاس*"ةع!خةفض"!ع!،أ)كعراف"اإينىمم!لإةالة!األرءقأثرحس؟

ءناك+"ا!ا!ا4أ*اةوثأ4ا،-كا+تق

،"-عي؟ى!،ا-لقا!ؤيمة"أالخوبمة!د6-اكي!،صأأنمذام*أط.ينعىإهروهـدْأ

."--.دغبيإقى.االة"ىصم.اكبئه.ىآكان."سما"ب(واءأداظد!ملئقتدر"ر

نن!يءْر&ا!لنالوارْداطرءق!يإلمعق؟ذجير1/لو"رت،،!اف"،1)بىْ"ة؟سب4

اسم"إت!بم!رهحسي1باإرفاءف4إطاالإ8ةرتبربرو،أصد".باصم4+ةل.وفا

"هذافىىءؤلا-4د"اوكهىْ!ين؟التعبتر*إ،!ويةْصفْىادة1،إو-،ْ!عد:"،

:!4أكا"ة؟،ص1لا!نرة-ص!1(واساة!برةلإا؟ذ!و؟قئغبأشبا

-لأءور"صحئهى5ْ؟ءن!4ْ؟ءرول8!يي!لالهذا4:؟صه"الهمصْرةكاقاةد

،12ذص10بالمحا،4*ةذدصالةا4*؟الأرلأ"يملا0الايهاة)فممعاإذهرنبرو؟اوةلامخه"

ءتزجمه"يةو"لا!ج4"ةبي!-4فرَ"و،وداو.هى،.لأمووا5هدْىْه12،طبأا.رو

ء4ص*د5كاةديهمار3!ةولدا

614الآلفأ1(1)
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رةضهأسباب؟هد؟ةنتج"ىء.نهـاهىوضهمهأسبمابكانتبمعاور

تذكر.ماهووضد4صلجبفىا5أظمرأنإلا،ة!يح""نإفكارهو.،،

نا؟برع"صرةيه"يثأورد،4بالأرالأسهابذه5ءتالأولىبه!لأفى

:الأمورهذهكي)او"ذالإنبر*لهوضعهبسبب

ءىوذلك،إلهْهبنانهوأله2أنهكّجأحب!ملايسوعانةوله:ولالأ

نساءوحالرءقيةود4311؟فيءدصمكاانوجتدىاف%.،كة"نعهسماع*"دوءرأىص

ينقيووتانالحى4يهةمررذضخالاءروهذا.4إوالراتةولكاوأ!اةال،"/

وصحإلىبانابردءتى)الاباباءتكانوخيرهذك.كل.افيسكلأ

ممستمله:ئهـولغكاإفيبله"!

ةري"ألاماتاْلا.ذ5فطنااذتةدةدبادمح!تا)*ظيماقه!أنأهالأءزأيها*

4بذرز"ثيطا(هتةدْا!اأتالآتاويمإء.الءظب(4جميرالمسبعث-وع4!فذيم

اعينءد،العكا*رث!ديدنجبإإينء؟ثمرةةوى11ينْةدءوىعلمثيرأتصليل،.

كليوزيندائمابه)قهأءرالذىتانالحىوراةضىصعينالهْهأبنعاإمس

إلإمعءضهكام+الاالذىإواسءدادمقصلالذىس!جن:--لحم

اثناءهت*صونهرأالذىأطقأ"طرذلكهل"ألالذىالص؟بوهو،الأمى،

،اق4.وْبدفىا2(حوة1تا*+ث"تصلمسآلاواصوتظلع!4)*سوقىءساهه.

ا،لاِعاك!إصوضبه3ألما"ضاديى"د؟دتعايمث؟شرآاحدواكلرذ"افوعاية

.(؟)،يأبد

تهاوءمبز9"!؟ن5رأوأ1،يةفىرلأا4+"جافى!اا!كاددءكأ)قدو

بئء!هء4بالألرله2برص*آ4تباتْازءمأتضىاالمضءدةل*-اهلأذ*ب!مةت!س.

بانابرإنبريلعحى:4اذتت((1)
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"ىكج*اشوإنكلآلهترط!طاقداأجوديةأنأ!كاهنأجاب،:نا؟برق!،

معأ:!إلىقى2أنالشبإسليبفاصطررت،هْطاأكأنتبأتجاهروتانمم

*اإزاإترءفيانةلمةاكلمنكو"رنفرهيرووسوالملكهافاووألوألى0

،هْللابناايكوأ"رولط،اقهلمثْإيةوليهانرلأنك.؟هبثمرت"خاكمفائة

ت!هـدلمذا،االته4!كس؟:ياروأةت:عيسوأحاب.ئمأ،.لمثاثقةرثةولو

ءنسيا3ونيااقه4ءر!عوأت؟أهستالفول5،أيضا"ت*اجةفتل5؟!لفئةة

:ل،قادلحهذابوعل3ولما.."شيطانضللهاى)االمفة!ية4ايمودثاأحما

لالهاهنكلبرى.أقالارضعلىكنا!عأشيكلو"-حما*مماأشمدأ"،نى

عيشأ،افهفىآ4وءرصاءر!منءولودبثمرمقأقأءظممقءئ.افاس

.(،1،مالمااءكاشةءرضةيل!ء!رنر!ا

ودوارنهبابنينعتهمقف!له!ضصب-)دلام-ءابالمبحودقدكاق

حقية4قهذبم"َالةلاتبوابهزرتفكا،وصيم4بعأرسلهالنماءشهكان

عليج+دأرإْولَا"اع+!باا؟نرةاصذكذا،ي،ا،هتدةل*%أالأْْقأمر.لا

:-ل"وءز-فه4+وةي4ة!عوءنا

أبنالممب!حإْلث:بطرسأطب؟قأ،تمةودموهاإمسوعبأط،

ءفافةءساوذهبا:"ثلاهاةفصب3رهذوا"وعث"!لمةذةفىصب،إقه"

.(2)،إلىءتسىأنيدوبرن"ثيمطاأتأةكلأ6َ

بهد.ءنن"ءهـلوأقباء4خ-واْهلمر51ةىبأنثبنبأأوءيمحىيسو

لأنأةثف*راىالةإبهـقتكلىالمأةول)طق،:ةيةولاالاويدءونه.

،93:94.رناةا(1) 21--- A:4-ا"

:10اة"ريو32--.3.:14ءقارأةرأ،6-4،*87..؟رةا؟ا(2)

لا5ِ3-..م!3
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ة!!واىف"يئأأذىلعصر.؟اصممهأءذأأة"ملأجلأنوءلى!!إسبدءوفىلما*"

.بياءلىأدتة.أناهـىْوإقأ.كاءا،الناسعساءرنانل"رإ.كهتهسىضهرفى

.*ءأد!شأتموأاقهخادمإطجبمالمةوي-إصلات!مةاهأنفهصضلآبلإء!رأء*ل!يت

.(1)،ذا5ءلى

يمهدقةءلى-ا-لاما4ت!لمره-طابل)يم5إ؟راءزملتمماابن!اإق:فىالةا

؟إيسئماءجل،كانكأإ!د،واأنْو،سإسرقلاع!*أصاأ!مأهـو!!نالى"بالتهيتو!ىبذ

،اضسيةأنةهذهفىيموداالهةبىءاندوةب*،9!ونأ،!صب"يمو*3ء%كا"قعى!؟سوات

ا،لاكةأجا؟في":-ا"لإماهي!إء-ل*ءامعكايخالذإأنءقرراابا!،رةلقا

دي"رلابة4ايميقدإنى؟دبركانالنةىبراهيمواذكرإت-وع؟أخهـكش،إت"بر

كللاةدمبنهأذع!لىأ،دية"ةولمة(ءا،اللهتا"!مت*)لته4مححذهءبلإسا

5(2)،،ضىإ"كهكاتكا!ة

ني""بئهؤإ،4صالةهـذه4ةثف،لمئاةبيرإفه4؟هـةادواتْ-نأأ)وسحفىو

هيم،)إبرسحرهـرءتل!!ماأنص!وفي)ار4صث!ـهاأ!انىءمةسم!اخالإةةراه"ف

هـففآورة،ؤضهجمةوهـذه،ذ:"ءثسةإهلإثإمه"ق؟نهاءولدؤبمللاوأ!دلهوةئ"

وحدث!":ث*ولا)ذىينبرؤالق!فرىن!ثلاالإعإخولأ!اصاذءكلبةرأبماةإذا

،ائذاهاؤقال،يم5)وأثا41فةالبراهيمإ)فئءتاقهإنإلْأءوراهـذء-بعد

.وأعث!ده!ي،راارضإلىأص!قواذ"مبهث.رقالهذىأكد.ىحو؟تكا!خةكلال

"،المررأةولالذى)؟*الىد"أءلا4ءرة

هر!حم!ييزكا!ل*ءوإيم!او"بهامحمشققبكوع*مككا:ل5؟طسااْههو

و"هذاتخونلإبىْاأن"مولْ!،او،4+!مءثرةثلأثْءنقم!صإلدءقوم

ءبله"إععهـاءاى":!عا+قد*صلو!ةا!يمبر!ابئاصفون،إ4ءاتو(أص!4اقعملمذاا

)1("؟رفا؟اؤ،25:.؟"-41

11-44:5و15،61ير؟ض.إبا!أ(2لم
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ذووىلي+ائبو،ئاةياا،وبودإسه*قءلىقتعطهأنولإممكاناولا،ْ"المولود

.ق"صالاإحماءبلو5انماالذة+جأنغلي!إْرب"نمصمدق.

هناالمحامن!لو،إرفابا41قاماتا:هإلكثيرةأدلةولدنيا،هسذا

.4+القصهـذهفىأصلمر)جس

عر!ميو5ر!يلآتظرا،+يحالمس8أو،هسيا5أنكرذ!نا:اثاثااهـرلأا

ةصهولفئاككاررالصرتح؟الإبفظعيدأ،رنابا،ذكاروقد،عد!و!ل

ه!طورارائ4ة؟اءتطردلماأدموأن،)هّطأر"وذتهلا):!(،و،كة*هـة"

.،اللهر"ولكلداقة)املآ"الاإلههـلأورةءثاحوفإبابهـافوق

عطبالذىوأبئالسبما+-*،الىصل!اةثصلبلمسعيممبإلن:يعألزأالأمر

بخول"ايه!با10إرقالذلاثوئ،به*!فهمبه"ذىا.أأ!اشيمرءذا"ن!ع!اكا

:،ط*.أ".*".":حمي*!)-ص

وافىأةود2ءققطعةبثلازشِءذىتلا"دأ!تممِهيمص!با*"أ"له.7ار؟اي!ءلم*؟!

ا!لأرضىمن!سهضعدفىاقهلأناصىإله؟ةيهبىْقد!نأءقإجالى:ء

ء(2)8اى!أحد!كلظنه.تىثطإ،الجامةظرعنهبْيرو؟

بءأجاةووءاكئئهذأبموءلىءالةبمى4كةكليمإبمر،تْ!!دأراوءنْ؟

"+.ا؟اةبراةءجبن-4؟نداالى4ةالماا؟حدف!ثرأ9لخاءس"ءناقصولافليقرأ

ر!!ل*ء!،ط،ن-،دص،.،.!*

لهعةالأرأ"يمللأةابإبمرإاةا؟رأ"بملإ"ْجا!نألفاتىابىلأءبراهـىهذه

ال!ة!ةءنم"روؤسى+لالأهـداةضضقدو،قل؟مي!مممي"ةالذ!ا،و8؟ا-ةبغيسدا
.*كا"-.ممبم"3:!كل""!؟.لي-..أ

ةد!عاةور3لداقالكا4؟هر"ور!4"َأوهى.ليءوإالإ!2!ذ.تصهئهينمهب:

.رةا.!ءن42،43،14.صلذيكى"خرا(1)

5اإاأ؟ر(!م" - ir : i iy؟.-

لى!مي.!نلاا.-أ3)
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ع!أئي!اهْمداةفيرا)يإديخيئهالأكلتست"ق4ء!مجيمن!ااهلهمماو،4ةهءقيقنجةاا

حاةظوألةوبميةا!ايفيةاح"كاونو!مماهـا،ةي"بدادينإلىسلقب(با

وأدته،14)بريى4الدثاةأمشاجءفا،-تراعبما!لإلأقىالاباه"قا*دءلى

.اوظدل*هسألىت(دى

:؟أة"ربآنبر*لحصيم

ءقالته:بهضإلأيكوإذالمثقىا،نر%مقالهبمار،!،أاوننىص8ةفي"َ

،إايبرةصلإب"!عأنذيمأاءلاءر1)كا4ةي!طافةيه)طالكالطف"3و8

العارفىةوشدةجةط)وة8و4اركولاو"هو4ا)فاسةهـن3:يرةببا

الوجهههنا!نهبساواطع!نا؟بد-ونىالةلمسفيةهيماحئهوأ!،البيا!وجلاة

.إ،وصوعهذافىْقير4الدثنالهاحةوماعتبا!مئلمن4إلدينه

هـترأ!وءأرأز4!-طأءناهـرةإ؟اتمجليأتى؟دلءم!؟إلاوهذ)

منإيهاماءل،ة.ـها-أا(بلإفكْاتها.بةابالات!بفىرؤأيسا)ءمتدإية-الإثةيشققي13

"ابم،إقيإلىءا.)إ؟مفر"ةاطفالإبرترتبةالييرىو!هو!يب!اؤأيىاظة

ءلى!ئ!ب،،*جرادنا*510فو!*،اب!\مض،اب!يبيةا:ات2اثفأءنا!ميتنزو

نا-"إلال4؟!فى4-ةنة*"!"الى؟سانال!ءيأدا،ءلذألاراءلمق!طالقص

.،1)4؟أو"ا!!ْلْو\0!رياو.ثةذاألا*رثاكلمئهةزول*كاأ)ف!اعبىيف!لا"!

بماىنا!أإلاهعأ،محبر!تطبو"-لموكيةومءنمجءتاص!لمهوما،هـذا

"-دابصبحمحماهأارسالةا!1نكات!برتإنأىاايمالتهاأزؤءقءآيهيئيكاوفي

1)يها3ا،ثأرايما*َة)اهذه"أنإل:فىرولا"ورقلهلاث!راَو،روحة!؟

ةاْلص"،ءا"4ء؟مهكاأدلّهةيلذبنألاؤأزنمألزم،تا،ترجمققرينقل

.تموالسلا

1،تربم2هـ*دء4ذلا!قئىأ"ح(1)
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لا-لميحالنليذبابرفاوصحءنبرنالي"،إأنفؤكدكاواذ)،هذا

*أأزوراليه4فيصسموصحأءقرأهزو4بهوْمنظبثاتالواردةاثاكثىفناعو

(أفإودءوتهالاسهلامرسالةص!دقعلىالادلةد"أالإةجبلهذالإصبح

:لوَهنالحتام:فىفى

!ها!ث1411"دتد-هد،"،أمجيهحاكقاكتالبهألقبولبململايميلإصلإماإن

يذعر.ءاييدلتأهطضْ-"اورجا4ي!ه!ص،اكتابءقالعكاثيرة2والثةجوك.

مجظبئين،ذْعةإلزثزلىةْت!ثيرةؤيأةتةَد4ؤخةمة14لةوفي!ديخحالممىءنقل!2زقل،

مهو"لهفةتمق"ولا!يةبيىفىمنطلابت!ا4لايافيأ!دىوهؤ-"جخابنه-،!عر؟ن

يلضن،أللالهفهاءرمتاخ3المزءوفاصفيالنم"9أ!كال!إلخىآةحت!!ذليلا-ةت"لذى

ئضّخثَأنيمتبةىاولا،لإتم*س!لا4غليعيهمىءئلأقةلاآزلأأاثدىىق!؟+

لإفئاعءإيةدّهءبم"أن"دىلأ،31لتككةقيذنمهلانياك!هبسكلهقهرعَهلمةبطق*س!رئم

قأ"نأيخهبرطلايهاإيةءناةهل!،انإجىيلمقأفبنوهمااجمطلاقْ؟لميييي"!

.:د"ليل*الىجا!مح

لأ

،
لأ

،طةأي!!+ظ!!

ص!بب!ق

ين
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جىءل101ولهاموحطةؤلهصق

أ.نىوألالالأ.ينالةرخلالعثير!جىهليا،1،ودوعبق؟ةتقىةلق

ذ!ه.5-وأن،!*"هـدة1،ل""أفا4-بالإر*؟بخ!اهنا.-ةير.توالتىأليلادثفي

نأد"ءلطأءنح!وطفيوةد،(!بأص!ئدءتجا:ينيرب-*أةتمكاالأنا"يمل

!،!برواةجلأبىن؟اور؟و*أء4أ!مسهـ!ءن4ص""يموقهأأنجب!صكا،نْصب.

،4وةةوصدقماك"إيف-نا!*إإاطقة4ب*)اهتج"-،أهيي+صيءنعبلثد

النقا!!ض*إذهبف.3با:)اذا5هـن؟الأؤللص!11فىا"ةيأروةد

ْآوءإوذرة2يثةأ!ئرع.إنل"االآأولنيت"؟:3!لا4ءارةفىب*ضأنالى

.اوصء*44*؟الأرءت

اةرقسأض"أ!بتدين4همم؟:حاأءنا،-4ة*دةل5،الأةاض*؟كانكا

إءصأط-/لاة!ارىءزرررضأنونركا!،رآ9-:،ا+"ء"،ا!فىذصصأت"ت

أنإلاحسلمابد+أ123"يا10أدءتهااواىاذدأروةاا!اإن".خافىرقاهذهءق

،،ح!تو!ش؟ةوعددذاتل*،1،أإ4مشروْول1%ا15ء!مرقأتكاة.".دا

إبصاد!هط،44ت*طأإنبر*لءذوف8الو4مطماء"مس!ر)يمأتح!ااوا)*ءاءُدمن

"ثرك،ثءقا"ن!هرلبيسرء-4هـوذالمثذىب؟&ان19و،(3و"صار

بذلكا،مس*يم!تونةإ.ة"ما)!رق،ض!ةءت*داتالىأفنورلاوا!ئوادز

ثن:ةفى!!ءلىا

15لاأو

.هسبما*لةى

"!دهدةاي،4*إء4ءإة(ء،د-"صو")ا!"د!!؟كتق4ذفىاط:
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وئصورهااقهةىفكةءيىتهاةطاأ؟شركالىت!نجأخري4طاثة!:ا!ْا+

.8للام)عاب!مسي!ح

الفرقأمالفصلهذاةىونذكرةواشياعتباحأ4نةطالضوكان

عقيذة،وديئه)&يمحذىةرج*بقلاةيل.ةعلاءلى)عتقامتالتىالمعت!دلةْ

،سَ:"ةرقذه5وءن،الهاش؟9ونىنا!،إوأنْالمسبح؟قهشحهيى

وإن!بملها:نبةلإبوا

تةوكا(نري+؟إ1*زةب،!ليتسبماتوةية!وال!!يرة8بتوئتد"

دداءعرتهاءتير"ىمسيم*مه4!مجوأفكرتلسلهوععاصرة،

الاَراهيةباللغةدونقد1(ى5)؟إْجيلىىي!جملمنبر.ليلهابهانالةيىقةجمذ!

الانالمعتمد(متى)إأجيلد)يسلكاثه؟ى!ص.ائألامنمجدراهما،*وأن!كأت

ةيهبهنلمنجيلمموإهـقسَطئعاين"؟وءإسةهقب4)ةةلهاجمعفيوهكإقسنراكى

الإفييىفى،هذاإ؟واضعمقكأيرو**8!؟ىل-إطال.ى!ةإلالأ.ولانءنابنْاليا

قةر8أجيل!نءويرلىطا)متىأبميل)فىندويعتةينلذاو،ها-انظةىفيمحر.

(:م..؟*..---.-ثتاتمح!ربا4فيبيو!ل،*

ثعموم!أَ!ثبرأجميحكا!ققير؟مث4،بهياإإ!رَهوهدهإلىأق5فى())عليويذهبو

المنتظرالمس!ح4ةَأو!برب!هال!هالههعرمهرث!بلاالىر"ولاالمسيحري!بتو!*

ضضيلية4ةقأثد:ألفزةالذهاق:بةؤَلوالو!يمته!كأرو،حاة"ْىالتؤَزأ؟مثةربة

الهقائد.مع.+تةقالإنجيلهـذأةىءاجا.وأن8به!خاصاإأ"يلاأودءتها

"قةأتباعالطاثفةلهئ!هوقدءبئ(إأن؟رقلاأصوصمنءدةاله!تالإسلاعية

.افيلاد!بعاوأنقير،4نمافىصعهنقروا

(ء،،!-""فىلا"*-!!

100صالمقدسةراف"ألا(1)
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:ن*والسهسطاه

*ق!هلقديئطةو!نْاوبمساطى!سبى"إوإ)ب!-يتأ!إبهـسطافيون،ا

--!،،؟م!؟ةائضه،ةمسبيتقدو،لجي"اكءمي!ابول!لونةيةبرالاةبيمثلهغا

ةأءروميدةوبق،ءيلادية260":"أة؟اع*ةيكلييركاإطبىىطإ-هسلاوكأ

.دىولرذدر4إة:وليةو،ع+"،41+ألوهبكركان

ءلهبنمالصيربخكا)أسس!ه(طى!ن؟وإسان":الة!ا!أرةةاريخقوجاء

نخ!ألةدس.ا"وووبنوافيلابباصف؟و1،!اقهبإنلهةوأظهرمث"4حرةطاأ

.،(1ْ؟اكةيليلاهؤت"لاءض!إ"نجسأيى،ممفجعاو"أن1،لإ)،نجازءللى

إولسهذأءت(لح:"والمالنى"ةصل)كتا؟4ق-زمبنأكليئو

وأق،لمثجة3أ؟ص"در"،ادمي*وم"طةرلةوجةنإأ!افيبظوير!إنهكان"

!قنر!.نئًأئه%لا"،منإلت!يخمجاعالأئيياةرونعرلكانحدصْاقهىث!مج

إذركا!ي:يكاوك-؟وجأن،"ت8ةمجه!"!ي!اةسا.نوأةةذ"حج!فثتى

،،وب!*"روحول!!الإيمنئإ،)".أب!بهنةما

فَإلمله،بييبا-فيى9إولبران8،ءذهبهة+إنق!يطر؟ىبنايةولطو

وأنه!،.رهجوقممناواحد3الموهوتاءقخلق)فان)،سبحإنول4ث

.:.(يمأ!كاىَفيما!ىمجدنى:4؟أْ!أإمحريخ"مئن!ملىننجعدإةأ

داْل!ةإؤءفيويب،ول!ىب-)إل2)بمواقبيربراجه،-برجمر"إمهإبي!ليب!رب

بثير:ع!الحئنترءب2؟1!س"ا"ر!ين!!بكا)وةالع!"أ(أ؟

ة!امثتى(33تروقىهروبو)،ةتلا!نءله؟طلقأنمجوزلا(2)

هو!س!!موة!و*،"يز.الىمجتاجع!جا؟وهرلانءالشرعلافىص

!مبن.!و
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يركبكار"ااش!شِاطىاسبوغةأ!نرص8سد-ةل،حو.ربول!(بنارلإسأى)

(1)"*نفيوأيق!*ري!و4كت!.أ

ء؟يىةو:؟و)لتهفي"أد"وإتدينع!ةتءنها،ةل"ب!4لمأقرةذه8ة

يس!صو-بلاوصوحقوذاى،ةيم4)الأهيةءيرمنوبضر؟تهورسالته

-462كيشرنههممئة!ا!؟بأدسكةقدو!)!كموأ،نئ،كيةوص.ن2بميا،،!لى!ضاوقيلا!ع!تلا

.همم2"،هدر4وماكهبمنصلأصااةتم!و*!اشئالةظوجما9؟ءيلاد269

ا،ءلادىبعأ!لآن"قر"كاة؟مقيدبريةونيدآ4ةالفرةباعه!هأظلقدو

.ءفبها5!ادة؟لابى!فبم"قيالبهئيهبى"ص-ْججر

،،،:!ئمافينرىبَالا

4بو!ا!ب!قأ"لي2رثوصوكأن،4س+اباةسهووقد(سِوإر1"%ئهأعلإ

ءقجمصيبةآبئ(دمم4ب!ْعف!يضبقد؟،إوحدينأهينوهـفي4؟كندبى1،لا4كنيهب

كن!س!همقادو،قهتهـونجو*افسيحنجآلوهـيةَ.)!قولضدفىلأمنا،رح"رعثأ

رميهعنإ"لهنهولم،)،ممبحايهاتأبة!!تهفذهباقهكافتا؟ةالامعكندو

،هيجل.3أكرب!قويهغلسبهمبرا!مبابيىفيص*وييبنج!م؟لرطبى!ثهأ40د*يو

ائعقِإي،فيمبدمايلْه!يه.،نِئدكايئآيلاديأجا!واالقرنألأواقذلكوكان

والخاتهاغ!إعلا!ابمدتابيق!النكنب،فىءس!ونىمجغاول،4أيةمجع

.*:**،""--4".تط!ككايخ!

!ةكلولمن!بثمالط."برأبلء-ل!ليما!اأرحثر!لهالمجث4،مهسجغا!أبة!!*!ورو*و

،بْحبْئالئيوةهايهآ!هبدم!!إلب!ثبرلهيم!يف

128ص1"بطريقابئتارفيرأجع(،)

%.ىمجىييلإضاو8!!)آ!
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"ب!ته،ق)؟وة،4ءوةققأصلمد،اهءةءيىفىعماياوس2ر!وكان

حد4+أبرتةوق،ءبمالاةءير+ؤ!رجةإةوىة!*!فداكانكا،"أ،يرهفىعاربا

ابوفىحءدء*!الأ؟ا"يلات؟قح*-،41*وهأأو!ماوا؟حركل،لهتصور

-.يه!ةثفالت!رو

عكلىطىي*هصأنيماسة3وكانت،،ة8ادكا:يرءن!الاسامذهبهفئحهيشاوكان

الىفهوؤونمجهأ"بخاكانيةندرحالأوفى،سوت*اي!مرأسمأوءلىمذهبه

!ت-،)هي)أ"حوةإفى4"؟"،ا!ككانتصلاندريةالأأنرءم

"ناءةدمصإطا*ثم،3ء*يمآزكشزصهـدون(ب)يمألحذيهـاةبمإء4أعهوتوكان

4*3وأةطاالةولأ*مأ."يم43ءلىءذهص4!ساانإلىألزمانوا،كانلال"4!هذم

منزالىادكت*ألالكذبهثو،هاوخير4و"*دوفي،وةدطين،بلاإو

اي!لاد،"لمككاراءئءلىلمس!نالج!الهطاركةءن*آولااءددهل!عثيايمه!ةمْحرقا

كثيمسةا"آصأروءلم!-يهـبمافىظوثوش1رقىاج!أ.كن)عا!كلا"ئاجدiو

اقئ1؟إمْ"د!ان!-"هئ)آرومحابىَلة4إبمحارقأيبر"دتأفي"لم"ااقاا.لاععكغدهـية

-!*-"""""2-+،-.--":"*ا،ثو6وأ؟ن!ىءننجببئ

وكل"*-،اةي!ولأ-ببط!نألاَرثو"هـينانيةإءلقوىْدإنيوهذا

ت!.اضأذا11:و".زيدة4ءليصدغهيذة

ين!َلأواىمدْهـمبر8"ظ:4بأوس!2رءلتىط*ق"+اتوةمقا*4"لجْثائ"دخم

r1..ءمثمرؤأمساخاباالهأالأولإطرصءآدفىخالرألهقرن 2 - r)،ركان

يجىز!.ءنةحْي8لد،ا؟ءدو.م.افى،شادةأنرز!فء،خلإطلاا!سح.أومهساثوشآر

الانجهةةوملاو،ء!مماري!ن،اهـفيبنومةةأبانيه!"ذأإذ،اللاهو":4أ،در"4

آ"""(1)،ليئأزئ

،80صأيةءالثاالحلقةءصرق4ا،مبحبخ"لاصةْإر؟بعنا!11
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الهه5وحدالآبإن:يمولوسآر،إن:ا"ق!طىطرابنو،هولْ

..،11)،الإبنجكلم)ذالاَبعان+وةد،،،غءصةومخلو!،،والإبن

بل*ةيلأةو"يددs"ىوأفبامجه6رثوسذاولسدليئلضإْدقو

أنبريلأ"رقكللذىأ*ية(،)كلحكانو،اصءسا8دتللولا،أيتئليحكلّ-

،الآنا،وجودةواويسا.لا،ربحةالاأاجيلإلأاد*جيةئتاب3،وكل

ال*يفإطية"!ءساصالاَرتوعه"U4!*4لاانبخرالأتذعرولم،"ذا

"صحبح،مبحا+ليفي!ةْ"نرنإءروأةعا38لعاو+،كميدءة"قَثتصويضمْ

.المذعورلمجهع)ةأءرoilأ4وأة،غنرهنكاوايبدواعتةدزةفا

"وعدرقي"ةعجم.تاراةرعن8ثه-د2خرقراتْ!دثوولقيول

أفأ"ضاء!مجد*لو!+تياتجؤص2بهةب؟ا"راقيأهررىطواربـهأ-موسرء-

.(3؟يالإف!دامطدي!ايجاةمبنمابمةجز!!نءكخاب

؟ةوة"لماصكااق3ق33وءطاردتيء"أءلهأفىناقةضهبقب!سبنهوأ

سيإلخاالةرنر"ااوقيب5إ،دْبإ،*رص"-قىما"البةاءله2ي!كت!بلم!انآ%!سأمأ

؟8ث+د،2ء.دمييلاهبإا،لا

ةيمةالمنتا،

!ةميلاد؟1564ألى"ئيىف.!يأآيلادىإالئاخثلاالقنئبرنيههيم!فىأ*

،و"يه!نأ؟أسمهمثأ"!آوزءيخئا"ة"4فيالمق!عاة*4ظا*بمقظهرتالصهفىزْىإ1س!ا(مهسبا010

وابغيرب،إبررقلهبمصله!ت،مذبميهوانجذبايسييج3ءبئائبموثةياهذ)ءالزءيم

عاجاييروت11َ!!ع-16!"يىبىإطربنا011!!،

396ص3م3"بىةا!ضا4!(2!مه
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"*المصذا5ئثثونأيدالبئ"يايقا!مبا!ماقثدت")ا:تهدءوهـنوكان

ينادىْد"ْأثم،..ادكا*؟سة-على%،طلق4ةةا"ألا"إطانادزدا؟و،رءا!حلا

وسالةيهلدأنوادءى،وصراهـت!أالأولى14،سب"يم4بساطإلى؟الر"وح

،؟2ءبيمكاصلأرتتو4ةةلأصا،ا"ميماو،ا"ذ،ا)ةدسونخ!رءن"لمة%هاةثد"د

"قببسولجةةىثآماطااذيخ!1آ؟"ياءلأا،نءدء*!،ى""ج"!ممْعضداطا

.!قاكا

أنهوأذاع،اط!سا،لأفيبعض؟ىعنما؟ة"اجا"تاْشدءوةلةءتلةد

-بريرر؟صهىب*اإ4مْهيس3أن.و،لما84ثةولأ.لةط.؟اَأيثؤدْآ!+"ب"،)مظالتلع

.عر؟سماءودةكرةباأفيالةة"4اطاهرةاا)مروس

و!هلاول،ذبوقهـدمجلبعالمأ؟(*تزجألا8!ب4إلمجبىب؟نئادىو

3!يترقير*قوجتماآاللدمخ!وعهة.رروءفىأ)مئبخياية،ْصدورءلأالذىلرجاهاةاصتعاف

.رمبحا"!يد!دةءوبرالصغربفا

ن،كنماة"وةومق،4-.!ووبشوسا+لش(ءْكأىلهؤئبكاهث!تاقْررقوكا

فئماءف"،يدةالجصدشايماوروان،"اءتما.تطةدالسءواتتوِجام

رر-؟ازءنإهدقىثبسمإ!ىللوااهـنستنزلياارؤعهةرفىوصفيا

دكافي.با

كه(!لناءقْ،ثع!"بى!هقَ!بمه-!.!ومجوقي!ض!ا(لأركلأذه،لىبنف!،رسئا1.ثنم

لا.بكافيئهظ"-المد!دْ!ن*بجيهاخ!جمب؟مب!بد!إبيهنره)،تئنباغ

"لعبهغي!ئةم"ةظاألملىسائيا"أ3فاولذغ0ءكأيمل*سد*ز47ةؤؤ!:ةئ!!ئيض،*دهلمن،و

8وءزو!!اث!ا!"ملكيئلويثيوحوالتناصالزواجءتعالاءتناءنلأولىا

ممليى"ابمع،بمابتغداد!*منما!ر،هونبِثم!يلاىفالزهليوأص:ح،3ة؟خمأءلاكهم

ا*3ْي،.40أياقهوءودجحالمس
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-لميلادىاالسادسالىالةرنشكاشتإلاأكا،4لأثبهذهت!صأوقد

فأحرةوإ!-2خرمعنفيأ،بادم.،!انئضيج.ةا!احلانا!فطمن2بمحلحى

ءشتاْخهايمتعاأن14لعكنبونمغلةت.بهمأ"رةت"فاأسممكماقأحياه

.(؟أكفرإوضلال

اكوحيك،ءناءوة*آأننرىآإةرقةه!حمليما!تمنهرةاناخ!الملاومن

مما9لملاولىحمجه!مملا"خمالبمالليةدو!لاب"وحىدءوتهات؟اكوإنبينيخر

الرضوح4"ردذأكيهلعلموإندي!"وكأجمك4قاقنو!عتأنمعهيحتملي

ني!لإله-ْ،"أفىصيمعفق6الحنظ،ديح!احم*أَل!مل"فقط!؟""ذلالتوكغ،و!يفين

""ةكأفني

أ

!

ط!+لإثبktة!+5+!سب

!ي!بب!ق

ين/

ع!رفبة"!.يلمب!جم"ب!*-ع1!في"ل!يمارفيعة(را1)"2
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بِغ!!لر!اأ!فأ*

*لأنابرلها4م!مثعةفرق

ب(!ي*فيوأةية)،رةيو-1

!!4اهفىعأ،.لادىالهثاترن4"ملضلال4حهالمبأطياثثقيراهىكان*اا!

عطام!ءل!ت-؟الائة؟الةْو"ودت!زأندكاعةوءق،4؟أ،رفيوْ

.أ"رىأسهـاهلهاا"*اقىتةل،)اةدسوالروحوالإيئ"إلاب

حمثمة"؟م!اَوكان،ةتون()صزء:ء،1باءم4يفى1،11ءذهسهممع!ث18و

.و)طرمانبالكاردعلبه

دن؟إو"دتلأكا4""ب،)قرالةءنم*"اأ4*رضفىإقش؟طبنأيةول

تزلئم4"؟دُلاز4!م!نإولثةكانءنءفيله!8،ذ04فيبكل!خت4+سداكها!/أدترة

وزصوا،4:وامحاالاءيننو:ةرءمقالاوهـلها،ام!ن؟إوءدل4وطا4ا".

8(1)،بكالصسوأحروأ.طوارثثناءإس؟jbنو"ةرم،أن

ونهبهوقوم،الكغيماص،نىكانهذ)ونمرةأن:ن!ةْمحملاض!بويرى

صعهلي،ا)ةف!وجبم!ةافى-4"!،ااجوداكتب-الةدبمالعمداطراح!ا

أمهفارمق4؟ماتءترف)بئديدوكلد2ه11أْ"فاربمهفاميهكأفلا!وكذلك

نييدأنإءدإلاةواسل+اسبريهترتلاو)لوظ(أفيهلو5بدي!ه!دا؟دْ

*،؟"أكقهقءلىالمجصرعالكتابأوهرالجرفنمام-تقةطربنأ(1)

!*ع..لؤفاالإاهيثم78!صا.لإرمتلامقميحيةانارظْاو،126ص
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،*و،الأولىوم!لولاتاضأء!ااوافَي،ابالةرقة،ذةن؟4ْإ:8مبعص.كأللم

.(خاص،،ءقا!"رغكليرة!اري*ةتفوصثاعلى

،؟لإوص،ثاراآصأئر4ة.وةر؟أ"ةرة"أنالى(2)ةدهرأةوز!تاففبهْدو.نى،

عقب!ف...،3)لمةدبهةارلأسة(ا4إعتافىسق!"برجلى!اذءلمط،*!تو

:ةةالفىوأالإكلؤر"

فإ*،المذفءلى"حةي!4ثفغا!مخاأء"ثممهوالحربمق)ونجْيو!اى

ى"-لك!ذ!الو،صر5و!*ةزأةرو)يم!ءا!ق3:ير،لمق"بعهوئةثس)ةد

اظْقنا"تبا-حإ4ض!وءةن!ليفس"ذ،31زدلإدىا"لمةا)ث-نالةرءتصف

.(t)الماصرإلقرقالا"والىتاهأنةراصأاينةرضلملكنهو،َا3بيز

:4مي"*،)ةيسو:ضلاو*ون;,

يوفى(ة)هر:م"5ئلاد"إ؟ذا5نرقيوءان(0)مكرسفوةذتالاصايرى

الذفي!نا،تةدةا*:وسييناأشمرز!مموهلا(كاات!ن)و(عر.ت5L"اإ)فى

*-.3هـبمءذايوعذناآ3بينط؟مجاا؟وأعا

ص.والحدث،ال!ر،نءلىا،ءىفالتصوءسوبهنةمرب4*وسوا)خةَ

98صضقلإنسلإمات!لىبقةْأساا4ا،قرمهلأصفارا-"ْىوأءإ!(1"أ

لأزهرةءةو!!ك!-4.بالةصراقاتءاءمراظر(2)

""!98ص4"المقدرصفالأا-فى:اءلى(3)

.مس"!.%حر،1(4)

.،52!-652م3زسفثو-.ئة؟االيو"9لةل!مقعتاب"عأر(5)

-.بةالمصز4ا؟إمةق،فىلمنممفة"أستيإذاَوكان.نك!ي-ءالمؤيف.ب!
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الازإهءءبئعقجوتعالإثا،فور*،ابإلعارفظات!اد"ءلىالحاعللهىَلهتجؤ

.؟ذأك1"اشاءمة1طيروالا"أء

،4يفو!صهلأؤ"يةألومعأء"وفيهتعيماشرلك!وثءغثلوهى

ء!يةالمنشةا!ضثوَ"*4نا،قةتبالبمالهقو*ائا5اف؟ثميوالذنمنما"،المسيرية(ؤ"

زجيلى،لإواأةور7ا؟ينرضتةاءتبماحاصىأ!ءنرماءلهالناء"ةيمنمة

لناكانفف؟جهليال!؟؟ح!،َا"بارسيأقاكااَ!صورأ)ةا:ورا!إ:لونوثة،أو.

.ةي.ا*ال"ير"ضايمودت!ألىنِع،

فكااطليلجىرنح!الاهؤما3ثالقدا!مد"!لةتأنلملى!سربا"يايد)هم!وني

صحأدضداالأأأصياه!باكتاإلامطوالمةكْاا!كْنىقيؤن*ر4را9،يحرإؤ-لأا:

.ني!"لكيا!ئروانث"إلايرتضاهـن!اجمي"ةت؟)..ةلةصقاات؟4في.،

خا!،ب!االألة،ى!)ألالة،الاءلىالإلاهـو6أ"دثد"ههدإله

.نتث*"*-إا!لمفيز!!د*يخحابوأبر+لالمغقزالملأا!!+:

رومبهمء!نىاعوداوالهضو-دااا*اافيصا!و5،ج!ة"د3))وإل

ا"ل!.من"بىأءداءم

ةمة.Loْوأكأوساأخاوالمغةول9آلمأثعاخلمالأول

الأوحد،لإلها!ْا:يةول%ن؟،ستكاأع+،ام!لملأ2"لوالأ؟لمثد"كانانياو.

!ر!3مهيذبكاالأءل!لهالإينث؟ئأهؤا"ين.أيعرفولم،ر"1إلهقىفوولهس"

دن،ةان-ااؤ؟الهثنني!لاأنءلا44!4؟ايةد4!ي.الثر.دفيالمعهدا"ناو

أضاربءنإءلىأيةساغ4المبيمأى-الجهلءأى4ط*اأى5-يدةالجديحةوا)ث!ر-

الذمىاطربىأ،سيح!نوانحاصا،-يم!حيبنصكولا.انم..،وا،سشر.

جاءألم!صيمحكق)ؤ،.م2"إئ"وعقالغاطةؤنابةديبم.،ا*ادائ!ماهأ4؟،صنر"عد:

،سةج!نالغةَوة.كال!،فىالني!وأهـايلهتظز.ق"لله"ي!"44قىر،ما!هالةر-لتوة!ق3
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8والبر"ا"!رءايروؤ،ميل."انلاابينءفيةبلونو،مأ!تن!بذاأةورمنبذوتالة

نأالأب1تإ.دو2ِْءثمارَال4!أ،نااتوالاَولف)أيقهلمونممامجذةونو

ى411التصأسةيلصيالإأساوأن،؟ةبما!)اعيهالنيىااثوماررليةبضىءق

أءإنعذر-مقلدثولمالمبماءمنا،بءةثْزلى،4ترة!جني؟لمى!او،*ايح!إةآ!

ولم،بالآبشا!م!اويعرفبيهلم؟"*وإخذأك"بمؤكق6ْئليماظمر"إفي،صبريبٍم

هكولأنها،ر!إثةالملأدةلأن،صم!فبهفىف!ذإ؟إل*!ور"حمالهثتزذ

"-.اماغ11

برلمإتألمالمالمعبح1دطْاليهفىهْمة4ول،أة،وعب!نا؟1لرإىولبالقفات!يو+ْ

؟ل!:هـرة*وقو!قوذ.نهبصورلرئه"امكاومات1أةادمفيطأقدكنو"س6كت

ع!يبغص،مؤكانً\،"ماغْسلطانمنءررل!،"لجثرأبمل"نءات

ءلى.أ4تيير!مدفي2عرىبفع!ىبت،ئجكاإلملاءني*!2إ4!ر*ء،!لميصيحا

ا--..،6اجوعر.!،خص

".::-كدلمْي!ظمَأ4ْ)؟ىشيزه*.

مب.ابم!هت!فبركاعبوَ)لا؟تبا"غ4إنمميباةرق+مق4ةرة4"؟"أ،رص*و"

ذىئأؤ،بةءمنن!1-614معإيمهـ4روإلىادْبا"بمربثإلاَ"يمولقءبىؤكانْ"!"ئسبمابي

أتهب"هت".كهمخنيمقاذغدفافااس)وإ"انةٌْر-كأأنميأ!ه*وم.!.؟أوْل

ية.ايسدإو

ا!ء، ص،صرءءا

يا،ملاُُ!،صصصاأ!!لأ!نخد!اأ!

،"ذ،ا*،

!8

ؤترمر!تئنإيخماءط1،
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نعابه:!أومن

ءفه!،بورلأةْجمر"يمالهالابةأدققالفدمحهالمسءن4*ماليمن

"رمصا،القلبجمْايظ411التكاديم))ه!دوصفهكافىو31)لهإ(هو3)أنحين

لذكاإأ"ذاوه3نجوأن!قلاو،"رب،11،صسقيد،4إ!دق

ب.:.عألوأثحث+!ا

نأ4فطاوعتهالذى،إلإلهذلكئ"يمراى:نو*"رءثذهاءلثم

برىوْ،8فا"4أكاب--2دمأبا!لأن""ثرئرساءإ!اثقا.باقيضى

.:اثراور!!سأ4ةر*ءفي

مل؟مث-فيوهقنرأظمأكرا)ءسّتعالهأن"ر.!ث!ؤنمرسىذ،اثم

ء*رتهتيإلىقْظرهم(-4ثلمالذى)1!عنه!هءف4الإاذلك،وه3و"ودر!ني

الإْشان.طمل:!خاقو(العالهإقوخادو"وءوه3إنةةال،)،صه*عإله

لهذا،ر!ثيامنلبْةائةةو"-ءالإةهانوحرتركو،11*ادةءنوءظامه

!سلفآو،"تاساأتجب!هـنالروحهـذهثطإقأنهـه3كلقبر41131حماول

جسبمفىأ)نلاث!!سنفىِووه2!وفين"كأالهمسيمحر!ظوالأوضإلى4ألة

وطنىألرث*:اأةْريء!-سأ!ئيلارا"-"ثحل!جوته!كنسبو،-قيقئءيرىف*اع

يم"ىج.نضلحهها،ا

دية،ايج!و4يهلاثرةبذهفىلىةومذهـب!ث"ةضقكلرعي*ونذ"اثم

نا:ذ:قولءإيماالئر"بوءاي!وه4+ألوهذمنه!ااو،!اجهـعت!وتعال!21و

!،4ا؟جودث4!ا"مفروهيمونوذ:ةمية،ولس?4ءإذءنول*!ثينالذمم""إرالأ

يعغلهىنو،أجالزونومب!جبثو،اءةد"!ةا!ةدايموا4"احنمهانر!هنيرذو

.!واتالمففىالزهدىإالجسدول55ءله

ا)هيد-.صأأصت8ور!ءيماةةاد2*ا)تيبج!جقإ*صلأراذه5وروت
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ث*تت!لأونر"2َاءيدلمنسهتءيىنءروضعو،"فور!ملاإمفكلها؟ديد

اء:برتبر،4"سكهبهت"ؤرءذا5د!يق+و،إسإوثلامهورلوقايل*يفإ

لففيروبهن!قإكانالذىده8ء4تف)اتهاأنع"ريمما،4إ،صمتاد

.(1)اتزثهفبا4.يرءووايوم1الىصارىغايهها

و)ئبرلجها:يةو5ْالما

دعتفأو،15بأ،كار4+"ش،اوواءالتىا،-ب.ذ،افىرق1ءقية؟وا،1

)يموالتعايميلناالاذأتؤر!"منا5ك!يرحيي!سملاالى4ققيإفىبلا15عةإئد

.(نىماأأ"ئاع!و"صلحاا

:وآرأؤهءافى

ةِننز،ا1،نسبمت!"دو،؟ل!!"إءى.م412م!مافىو؟الطمفة(ثما)ود

بإصوفياَأ"شاؤكان،تر!ثياإلادقالدءاةأ"طرءن)ما!(ب"يرو،4"إإ

له!وكان،م252ئة.تدىال*!االثايثاةرنافى4بدءوآظمو،رءخاأكلءق

اولرص4.1ادعىوةد،4+ا!و9َالىصلأونما!اةربا،"يم"ء"4قمذهب

هـس!عءلكا+لمميذآ:عثمبرىْا4لفةممىو"جل.اصا!االإلهابئو5ذىnهجالهس

ءين"ث؟هادو":ع(مه2ا"!يلا)الإ8ْإنبريلايع!الهأندءىوا.الممسيحيىار"و

قي،.(2)اءه!صارو

إقبممي*"و،4لماج؟بىإخ+اكال!ة2ت!ف4ي!ء*،االدرلمصإلتطفارت!بئهطو

!والأرض!ليةالىهل"رأق"االإلهوأن(طر!هاح*-،41ْأعانأ()ءافى

292ص3م3بماطضارة4قصابمحر!1)

دائى414جتر--1-8-هـ1!ص1!--م1""ون"اطرةيخر13"راجع(2)

يرثة

ل*!نلااص-أ*ف!).
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"ةاصلهراو4*طادلث)أزر"نثدهاءةذ"او،"لاءهذلاوايئيةلدا"نهثسةبا

5والأدرية)1(و"ي!رديه.

:.تورادتوأساوقال

نإلاة،،؟ةورو4لا")ا!لم-!همافةينءتةاولكا:ثنأ*المافى!مقىم)

وليكق،الإأمسان"إقا!ذطاو5ناط*فثلاوأد،4النمالمه3ممدءلهبحالأرض

!م41ثا؟شراالىتد"لاإأن4"ق-ق4ثة؟طراصةطاءت،رو:)اإلهةك-.!م

32مص4ةأهانمسأ1قن!ازهلاةو.يرجا"يئاو513لذاول**أاهىو4رأ)تور!ءحمكفا

1ما"ير،صأةر،اجناو،رالوءت"ليل!َالهصصء " Dله5سكاى،ة،ناامف*ط

أ)*ةاتءنالر،ل)ء!فىحهـةإذ)بوْذلافىعهأء"ر%لوإيةاإءوفىلأكبرا

!طهمولم5َهد"زء؟مف"وءاش،ر!س"ءنو5ا"مساباءنوأي!ف،4الجن!ست

ءناءمر.ن4إنءا،ب8،الوةتض*إطررام11ءنموصا،أبخاب.44الأبئذثلاإ

ورة1)ي!ديه،كا11:باةإلىيهد!يو،.ء4هطاإمث1دواف!11ءلى4إ*أبيئءاضو:أا""

.(2)(/إلر"ج)

جاهإل،لدةلهرلمحء")اأذالىفىءابه!ذلو":رم3ثومهفوثةول

وعان،نإ!ي*فم)اب(صالذىةل*بLلآ!سكلييمتلم4.1و،!ل،13ر"لملأ

(م15رأءحم!ال!الإءلى4ة؟مس3فى"ءضأء"ثةالماْوت31ْو،القبمدآ*)ايرض!-+

ة،يمم!،مرءثءىلاان!تراباطوآمف؟ي!"ام!لاءثثرائ!441*يقو،؟لط؟اه.ءةر"

نا"ة؟(نمرا5)ا"أن3و،حماءمص"ث"و4:2أدكا4ءا!ب،فا4أصنو*:هوإ*نان

.(31أء.إد(ووصطة!اأمى13و،؟نوالةريةدوه"*إا:يمينلملصد:

66ص؟ترىثسد،ور،شيم!هة)فى،"ات)در"ل!صلة(!\)ء"".+/

295ص3م3حىأطضهارة4!ةلم2)

!95ص4ةْ!*يىJْا4ا)ءلممسةخرتا-معرعهتثو(3)
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ته:دعوطنحس

ثمفي!اج.تطلقها،ءا.لازينظلتتهدءومدةأنإيم!وء2ذعرلقد

يمتنةونمذهه4الخاسجعلعففردتلصلبهثد-أفم؟77عام3.طب

ينس!عمدىغسكاثنأواَمخءةاوية؟اةزلى2سباوثهابىفوْفىثهدمبانةضرت،.!!

ت!ظو.اي!سلمجنوذتوحةلدياْوص()اصطهادبمدمبادئةوءاشت،عاهأ

.(1)،خيزخانجا/ظورحتىألفعا!ممدىالمادىء.!حى

:4فيابربىا4-1

!.أثةرر،اقهندوءتا"انواد"حيم.رأن4".براالبى.رقةتزع

،أ(مبحإنتةولن13نه!3و،نم":ةيةول4ةالةبىهa"مذهب"مً،لبكارتق

.(2)،يميةيينر،إإيسهولنو4فيبرا)ابروم،اقهدونمق)"انبوأمه

هق)هبةيما+يخاطبالريمالقر2نم!ياإيشيرمالذيئلأه،هلهل(وا!ه

قاتت.أأءريمبن)!اعيسىألتهذالواذ":لو-ةثإذا)سلامءلميه-ءإصى

نأةولألىء(جون":"المثقال،اللْهدَونمقإ"ينواءى:فىنضا"الناس

قْم!مسلمحةماأعلمْلاِوى"4ة"كلاق"هلم4ءكرةد4ةكعنتإنمجتيلمطس؟)مالا

بىراقه)عهدو)أن4؟يف!رءأماإلا"بمةلتهاالةهيىبعلامألهتأةنث

ءلمهكلضي.تْأ)و:ةولهإلى(32500ةمادءتَآ:م!ءيى،33عات!كوآ؟رو

.(3)،يد،هـ3:.

66صه)!سه"*ةقامهاتدرةل!إ"-؟ترىدمور؟س(1)

2"ا:طرءُقابنا!ت"ار1(ظر(2)

.1IVالماندةم!ورة)rخرT)ا
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كاأو!المبادىهذ.ىة:ت+ءبعف!أنيمادكارالةر1نإثحدءلتيبدوأو

ء؟ير2!اةر2ن،أ"ديثة-كان-طتهورإلتهكلدءلىنزولهعهـدفىمو"ودفي

،الاءتةاديِاطلن*بئإلبهبا.!ثمطكااوأمه،1،-يمبسحاصثا"4

!شة.ترةد؟-!هاْ*قوْ(ميرء)ررفغذرإ!ة)يهْتأعةيدةلاجذور-ن!فذةْذ"وءخ

الأظْر،*ف!،غألإؤاةمررءمرتطا"؟ن!ءمرألىفاورخل"اهـفذتاشوور6كللأر"ا

.!ينءذْفي"مب!أ؟وو)ورزأيو53ذ5!آرةو،ةمتقسةأوءبر4ةهمهرءاقئ!ضْسبخ4!ؤثب!،أ

**،.-أ*ذر!يةهـد2لامسإمصاذ-صو"*قةثاَيايةلدjدا!*!ضألْعوتاد!ضداوالطقوسءت

،40"تزالا5"*ذرأءا)مسءدةأنءنةنىهاضا)،لاعمضfد"وةنهلم"لمتى

.ح!لاكل*بتدلأمس(و!ؤ*ىأ!نi؟م،لكلز*يى"م!ذذوة4مخمتاةءاعنأقةظآر(وأفي

؟و)سطفء

ص!ي!ةر!"5-"ذْأنبدلا5"أيديمشاءلىبينى!ئ2أرأ"حأ\0ْىأ+ئرو!لم،أْذه

)*و-5أننريم-لأ

يئ:لأدرا

س*-!ثأر،هىو،لأولا.)لإإص*جد-،ءكا.ىْرت2!اكا9!الةرقءنلأ-ذر،"4ا

ء.هلصريف!ف.!ابةعأرقئيرتمسأتعاو،!صوإلهقلا!قأرءقكلىْبالز"هلمأطبة

هىور،"":،،!:ليأتَأًمف،ةهأمفاه3!و،اآ-ا"ةاًئمتونجا؟لَ،المتيشيم(

وألطْص4؟د!ةُّهذ،ألم3ن!ه:"وةدْهـ:2*أيوئْذالأ-يمحأفيلةهْولتدْمأنجئة!و"و،برإبمآ

.،آ"أ،سفيؤ)وقيدْأأأذهـب9وهةيم4ا9لأءثز؟يمقوس"فىلمظ!!قماطرألمخر

لمحص!ثلأقأفنما!لتُقبنسمجيقر!!جئضثت!

.،.جىم"-*ش922ص3م3"رةطضا41!ةأ؟ظرأص1)
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أيمط!ة:أيالاا3:

والشمرثقاله؟ونة-إفيءليلم.جملى،ا"س.3لهاوة!ي!)ب!إن(11،جديا*ألهبم

اقه،اين"أتةرروابجفيتؤ"مت13؟نَى؟آلةرقاأببهي!لئم!طوالمللقنىصصتا

،4خاصةصوبىفىلكفينبْهيوصلميهْه!رب،به\يهوصليجضغتهريك!تو*-

؟امْمافةفيهرا!نا،و"طالأإألهساءإتحبلحم!بهفيلي"لميبممرانإلىفَتذهب

لتوهاو%ز،تا!ذأ"تْ(دتك)الإبنلي4الطهلأق،ن9ا،يزقشالماه

ل؟،و5ألاءينفى3ة،"اصض!ث!ءتظمرما*وأ!،ا"فيلديحرج،"ش!ًهن*

3لمئيف!ص-!ح"ط،"حماأامس"جة-لميمق،ة2!آاىرول2الأىئموا)صررّإشبية

،أيظنو"ل!ألىعسةةاوكأهافإرأيصلبلت!**عرلاو.ةقي!خل99ئ

.")،"قي!.اجلأمكك

بةالؤلاَه55:لهشمرتافطلويةا!"جوزهأنهافةشاراهـوطررْوءن

وو!رلإلهمنو)نما:ا!ط،؟أرءيمذ،رو!لإنةَو"م.!-نجلأمت؟مرنم-4الإايا"فيلإ2-

،ج+!أ//"!عمنو!دتئت13أن"ادكاث!-أ"صاممارؤ!4،؟!قسجتى،بملش!

!9فيج9برنمو"قىك!اإ"ءإة-"نص؟أل!ا!ءئة-فئصدر.!لا!لام،إبخي!ةا!عليه

،2لإنيوالاوطمال!َإلا0كِايهىضْي+ك!و!ا)ااقض*!.ق".4آز!ا!ن،برعقو،لأ.2"

ن!فها"كسر1ةاإىق!ت"ر!فمء!سر-4*قعأ"فيال!رقة!ق*!اللا!ئ،بوة!يل.رو

،:آ..(ياذيخلاد!نؤ"ءق!أ-.،؟ر!،2

ا"!،ث":"سص-ة*!.ءعصكل؟."،-"سب

إ؟ظيلهصبقة")!لإبلإم؟بنيا)ب!ادقء!إفيلوعجم!ق!ملا3ب،كلالإبيئنارفىأو*!ب!!)،

.الفاهرة-ر!همة"من،م1389645-ع

ئةلا"\9إلآل*!ملط.ا:9.ب(%!م27بمعووالئ!!و،ل1)!س!تاىْافىر(2)

\ء،-ص/.بق)دالمصدر!ت
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:لة،41"لاص

!حالىاتطوفسااقىؤادتبدعذالمثةوقاديم"ءةفىه!ذاكات

2ذات،ةدعالىالمةيدةزةت4ةد8،ملحجهإوالتدفييكل5ءن13"ر"أ

!افىطنءةلءلى!ئالزح!ترب5!طار!"ت!تل"دتلااءفوعاوثج

ءبةتدتورلولتةو،"مصابهاعلي)ظروراإث!وفمتذيهأو،بهاالتعاقيدشد

فة.ماألىوره2ظهنالأولىترون4اكلاْفىنفوا"ا"بىا،سج!عاةلمإن،

واتصا!اا4اكلمة4وليملدائدالعةاكرذالىناعدأنضاولو،ةرء*ءوةعقيمد

ا!ه*وأ،كأرفى!الملىصولالوعنيزد!ثم4الةا!فث4اليكنبءل""!ىوز"أن

دإوسعىر*ع؟نهاواحدةبطدواحدة+ضهاأنإلى"جنمسةاضمارت

.(1)،يخرتا9كتماإ،ءنالغرضعناف،رحلواكفرةقالاْئفقاق

..شو،،2)،اطصريزطئهممافقدكاْتال!فرىالشيعاها،:!ةولو

ألة*ئعدو(الجىوهر:)ةفاممكتا؟4فىأااكلرقهرهعثرة!الىيقةمأرابن.وه

ْاهو!دتو،اامسءحالىهاوز*"ال؟ةو"ويدهانغيرمقمذهبا4!رةتدفى

ذكر.)؟دم*رك،ةبا.لناانإلاا!صر3ذيمخالتارأغفلوان،بل!ليا

اديىيةىءلاءىر"أتممن!ركو2دم،صلإْألاهذ.ذعرين4غكف

ص!حملأمرإذا5،:المةامهذا:مرحفىةفصير.ءنا"سادكهلمجلداقيةول

؟،ادجم!"114"رونأولفى4-رافيتْاك4فىكاذإ)احفيةالأنابم*ليأن

مناعثروبو،الإفييلرغريلىلوقاتح!"صالأةوالءذهكثرةو

الأنابيل.هذهمن"س!يرة.از"ألاو،4إا-كاذاطل*-انالأذه5ءتسبمين

.ثلاثفىوطبعاالكاذيةالأنا".لهذه(جمععهيوس،برى)وكان،باقبة

092ص،ْما"طضارة41!(1)

294صةقالسا1،رجع(2)
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الخت!اقبوبوريةصوو،)4ءاضر41ءطاويموببعضمافىبينو،يلمدات

.(1)(الإفييل،ءإطاح

اء-لهَقسانرءافيالفال!ديدةالأئاجيلهذهمنواحدوكل

عنها.ءقكوا!ةلتنهااك!اإء4الأرالأْإ"يل4وء:،والتقاص*لي

قةرةوا)إ-يرجمينإن،:ار،اسلهقولأنالىولسدفعاموهذا

"!تطاعوا،باحزلنةسه؟ونانم2ءتةردهئمكلفيعىأ"ىةكىيرثبا

ىء"او8ءب"يم!ة4يثبينءثسالىيحصيم!اأنم871ءامفىفيوسيرإ

تذبىبالأجنهجةراك،ةالاتوكا،متثاثمايخهم384ءامفىإيةاْوص

ءنيا،ؤسْوناخهرد،ةو:ا!طةان5فةط،كلى4."ش،ااءبدةأالى

.(2)*4انحتلةالشيعهذهالىيةضمون)يىحيين

إلىرسالتهغوير.ل:بفيبرْ!الأءظم4أإ-بحهر"رللىةوا!هو

نى"صدورولو-ءو"وداكانجء"صلاأ،صهجإنبر*لان"إلاطيةةلا51

ذلذءتقىهبافيةول،ءنهوصلواءفهاافضرةوقدعنبالااولكان-

ا!يسزكذابفئقلوناب*جبافمافى،:ررافالانفىوالإءمانالتلاد

4ءأ.-ر"2ءوس؟ا،ر"6-إطأقرثإلى،آشخا4يخه،آدعاالذيءت

نأيدونويرفييوْعترمثوجدأقع!ير-افييلاليءىانإسة"قلا

.)آ(،الممبحإنبريللوايو

ا؟جيينيبئاة"وثليواأاتولبأنالاعظم23"دبءنب!سثحاْد2ة

"لإ،قبالزهان؟الثافا،صاطوارمقزءقوفى،بايهرابدأسح،)

ـهحي-،انيدالى)؟تىءناكلوالتدميرالة"تهـننو+"."،41!ةاقىلهذى

164صاطق"او)ظهارصء1منالفاروقكتابراجع(1)

.فبتصر3م3"ةرتاط41قص(2)

(rغلاط)7،6:14+
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قاة!عءتن13ا!عففىلاهةا؟امحمل("رب!ةإل9ءنبصت".حءءلى4مصءفىأو

لم!ثةارنذأو،بآ*ح"ا"ذنءق؟اصلصةفى5ةاةرءيا4ذلر!اإ4*"-ب،صأ

*الهلوى4.!تإةد،نى"لال!فىتفر"")أولوكأماإن

إئجا!امء*)اذكوعهط4أ!ئ-،!م!:قأْين!م؟لهةول.9"نأخس!ولاوق

دهـا2ءق)،-*يه!*4فيأص:"تو"كث،ذأهـووواءاوَالاإ3حىدابوأأصطرب

كان"ى،ةمص،1:411ا،"مثمابمةؤ،دةإبكأ(أ"لةLz:Uا*!ا.بىأ!ء4إصبر"ةأ

عالهررةسطنكاكن.األاءبرءانفأا،لإدمى!نالرارناأغهـتلأولا!فالرفىنما،لز

ةآهت،د12أصطإ*دطول3و""اكأدبنيءلهنيبسم،اهـنًاوحث&؟إ4يماْأ

فىء"هرصمزةت،اعاقااأمطولاأ.فاكلوبزءت،رةدقيَاءقلافىرق"يمح

!4*ءقيدا!ءعاقصو!أ..فارو3ظضةرة؟قهتر!،هارولجىذ-ثذ!م،ا!!

موولز،4"+4،أإْةءئاد*ل!افي4ةنركلح!أت،و4*"،افى4ومذههج.د1،

الأءثمهاجبمنماصالالرهـية!بميسوروجعف!!لهب!اءقىأ!دارت3ظ،كاطاخدته

علية!طةطينإنصم!2أىوة،قيكىغهأكلكلاو)طقبئ*حلدإصولم،4للأ،ةخاأ

،""ه*اأب"أوخ"أابختارى!أر!اسعهـله!ققلى)نج!رابة"ارهل،واصدرأى

اهبب!رالضلمحرلنعاو!40ة؟)المدةق؟ءممعكاىنىع!بإولكادذبمع"ةا،

بوور"ةفيوا،4%إ.اطأ4افيربىلمي"إ.ألافأ!روا،قاءد!انأم+!ش"و

ماع+دْدوكان،شو!إيم!ما!ح،برظود+*أ!ا،الإهعَإفىء-مهاإمرو،ءا"!رابما

اوولىلا.الإلمؤ.ق15ءثلب!يرئجاتارا)!هؤمبئتي"لأرا.ْد"وكايْتيةءيلاد325

ى5ا*ناإوصلمت"قالر"10الأ!*4إررفيراإت*:دةورا.شهولث*ول

مهثمرةء"ئةكاءأوقتقىم!ْشتْكدكرصأَا!ءأبخبر-ءددنء4+!ثإ؟أ؟*؟(

.و".(!"ثانىلأولا.بزأالمرقأ*لممصيم"هثن

!زاففئع!بُ!حهوللمق!ضصلص!لأكَتىبِتىأ

2،-؟206صه3م3بمأطضارة4ص-(9)
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!إشببطاهمكابهاا

لاس!ما!ْطمجوىْف!ب!الم!بماو؟لإمجهليِا4

كلزاعمودحفى،ص!ىاكو8مكالم

"اكنماباطقآ*إءيةطقبناكتا!هذأ:له!الىؤال

92الجا"ه"،لهعهلون!معمما،تضج

ليه:التاالقصوليلىالبإب!ْد"ي!ثسءل

جثلا0ال!ءن!تداولماعي"ءلىلداهلىافضق:ألاولاةصلا

ا!يم"الةر2لقلاق:حي!مملاإفيجلءخألمفق!:ثعلافىأفصلْ.

؟*فيلمط.:ا"فىها"وزعمإءز!ا!ر2ن:لثيك(،لفصل

،"،أصفصبرصرُا!!

*ا،ط"كا،*أ!أ!!ئماايخمايىضبئ!
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الآنا"يىهقهاتدوال4صعليلىلالدنةض

بالباعالن3ةرواالذيئويجادل":ةمالىلظ

\باتىواتنهذو)ق-طايه،ضىوا!د

.!56العكض1،هـزواصلىور

جا.ةد-مالص!مهلاهي!اجم-ا،مسهعأنءلىوالمسلىوننىي*ب-،ابفق

يرققدفىالإنرهل"ذاحةيةةأنالالأ،الإفيءل"و5ثم!لموحناب4ةوه

.4،مبثىايربقدى4تءتافالإسلام

ينلىلموهو-أءلنةد"سلامطيهى!عأنالإسلامتقديرةفى

ةيقولءفهذكالةر1ن!ي،فبياجهلهوبات+!لالا.3اتهأن-ده3

.(")،،*يما"*أ!وادكتاببررألىتافطآعىدألتهإنىلظ،

بئالىإالإنبر.لي)لهْهبث4ألرسالةت!ءلءمستوىإلطأشطهباخا،ثم

لى:تمالقأ،11:ورأةءتيهةد!ين1،وهصدها،َأورةودى5!ءمرأء"ل

.(21،أ)ةوراة"ندبه؟يمطلماوءصدقاوْورهدى4فيالإنبر!لو6قينا.،

.المسيحبون4إثؤهنالم!مالينتقديرقبماالهلمن5الةدروهذا

قالىالآب:صلافىإئ)ءمرا.يلبالإنبر*ليفيمر)عسيحأناذعروفقد

.")آ(أعط!تدأءط!يئكاالذىا،!كاما"

03عىيم(1)

17:8"ناثو(3)

74الماءدة(2)
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.2بهمفيرلاقيإفاأءمراهيلو.دنىر.ىلإر"لهيه"لأر!ثادأنعصد"و

الإنبري!ر.،أجلوهنأ"لىءنةسهبهلاىءن،:المسبحهنالإفيل!ول

.(1)،بخهمهافى

"وليرورالباب"صذ)فىوالمسبءجمينالمسلينإينالنزاعوقضية

الإفيمل.هذاءتادةر،أةة!&ا

لأعبىالهْهئا.1الذىالإنجيلهىألمسلمونبهاؤمقالتىالإئيل4مخية

مم!ط".؟غ!يرهبإفيي!اء"تصدثق4الإسلاهـيمالعقيدةقيصحولم،أورمعليه

تءيمالكرالقر2ن4إجماهها"وذلكقا،سلهينوسند،بهىقَالاكاد

.ر3الذفف2!ةولصرتح!

ءهل-ميءإ"والإءيملمنالمرادةالحة:قةانفيدعون!نوي!يس،اأما

!"،ءى:ا!با-!أمب!.اة4المعلة"يملالأناو5:أوصحبمهتو،يدد؟االعد

حندا.ثو،،فالو،سةهـر

بفونالنظ!-و،به!يمانالإيجبى11اص"يحة"اب!ا!نالأهذ.وأن

."،اليهود،،بهووعظ،اقهعناحذهةد4"مسبحابلمصان)فييلعن

.توء4الىوبغه

إلى:؟ذيتمثلالفعوئهذ.عليسدلالالاقوسغدهم

نا""إسهسالا"ذه؟أن23نرابأقؤال)،فىسة4اقدمه؟صوصم:أولا

اته.منموحبىكا

المراد-المفموم!كنبمعغاهايرلوقاليريى!الغرآنمننصوص:ثا

3:8قىىع!1،)
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لكا:3و"،نبةتةوهـ!إلى-!ص!وذ.لاثان!يى"طا،.لإسطابهااإ.جاولؤ،هها،

*ذترثم!!ستدلااإلىةحما!ْثرض.ثحلهوقوهم؟حذباقهعليلهضلوقص

.هد"اءققار!ب

:لر!لامءلال.د!سلاا

لنظ!اة،:ةالوبراهيمإأةسأةةوكصالو"ىن!سيثطد)ء*رضئ

4صا!آ!ماليه"ظرفيابفة!!ا!4انليسلاهـيرة!"النا*نالإوالو"ىإلى

لف)-طل،اقهنىدلهم!أق!4ؤ4-مجووالمبهـهشر--7ن"ىق،ذءح!هس،ا*

!عنا!!لمسبىادعتةلا:ذا،7ي!!ِجب"لى*أ!؟نْدأ!-.!تبىه-ةإ"ص(روفحى-ولاس-.

لم12.:1ب2!أليقب+هاةلار"التهفى؟طر"طلو"رلالهةا!ءدهوأك"ولا

.،الةدمرالروحِمنهـصولهيننوس!؟دق،أاقهاةاسبكام"

الطبيه!ية،10بهواا3ة!!م!كاثءْيردقحةا)فأ8ألا؟؟و5.أدْىع"ىألو،ذ*خما

ما،ا!إىب؟ْ"صلإل11"طرغتولهم!نأليةثصلىانللعهلكانءاواكلا

ناهقل4هس!كاب9صأنو،"!الىهّلد-بةبالةواح!أعصوالإلهاموالوحى

4.دصأيلةلأسهظراعخهو.اطاكينأن!تجة!!يأقيبفاندصهمإلا،البمشترى*

نارأولاسب!بإلهة33"وسفه!،بل!إغارنر،و4إيمة!عا.ت5ا!ر"ا-نىةوهصطر010

.(?)،نزالاق380و"قظ40المهرإ--عةو!م

:لإ!مجمظلااا!ه"دا"فى

:ةب،للإكر!يني"دبهئيجول؟الأفاكاءل!إيإبس!تهإ*!ا،لإلاطاهدإلدبي!بها

دءكربمطفىودكانجبماالوصفهداو،و"تلالالخطأدائرةقىت؟ةح4أبأ"كا

لأةاسحيل.ا.،--االا.هية.

وإنما!روفسهولااب!ئاتش؟)"،صىءيىىَ؟لاءخ!أد؟"ى3!ؤ"ىنىجو-2"

،،كاَزلأ/-منؤصظ"!لهانارةبمد4إالكتياإلىالإفييلبكااللهيرك-.

.39صمإل"إلاق4ا،ش!صأ،/-لوةاكاا*مبراها\آ()
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أولهقصيك!+4+الأدةلاَئ،)!تب)قهيرلسأقنااَكما،عل!؟ؤصىأنممكق

جرو،48؟اتكيدرماوءفاه"3مطافى.روعهْىياقىوإلىالكتا"بة4ال!ثههرت

ءون،عنوأدرفكأبا!غة-الإن!لكاتب!بركا-ذلكءناحكا"تبأ

س،*الز"الةن4!وظوا،فاهيئيا،هافى!ا(دةةح،اهم!ملاممجليي!يها!،"ْنجسه

فل:القاقول!ل

زأهل"ءسيالةلائموَكلباعألتاال"اهءي:الاكل

./:وم!محل

ولعتهَت!اطله!ألقاأفيجمكل

كل-ول-+حدبا+له6غلىءوها

وءثل:

البراصد-انهعلتدل2يزلهضيىءكلوفي

..ا،سير!ليدفيالنسمبى.وإثر114بيرعلتدل!بعرة:رفىح!2

،نجاولم"ا.لمهىْدة"صاالإقؤة!دْء

ء+؟انرألىمقم!صوءونباز"ىمليم!ونالهذهـالأةوباعولل2ة

"*ثة،،ؤل!ةمأ!يما!!حئه؟لاللإصتد-امب!اصةول3"ماح!صلدئن

خالةثالمةوككاقبالإفي*-لب"اك-.ل!لم)ص!قبيناقهلمثقنىرىوا!ت!ت

الزالهءتو"ةفأ+ا15ء*ايمإنارةإحد4ةإست(األى

.،ا!ةوالغهدوءةاه*ه،و"رلْهةسقزة9اةاقفيلماقهاوْ"ذه:ظأنءلى

و"حكسب.ر"ةيمالااالبدو

يحها؟كاعةلإرةْاةم!الو،ىتقطرءقإبءليالاْكتابةعو!-3

*الَافهيا.ة"ردوهذ.،اإهاء!ءتءص"تممءمغا.الهـالءتوحفنما+ا

":تةولإكذءلىتأسهشاو.الزللهـنأدصوءونو"دمةآبم،والمريسلين
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يعلنانورصلهاقه.إ".أمنأىالىترولهقالو"ىءاهةجرت،ف

ألنن"أيهاياة:إةوئهيخاعا+4هاصم:يراة،.بخا4.1ور"ول4.1+*"!لر"ل

...4ياصا...دو!اي.حوْاي:لاْ،باحمهطبهاوقيا(اردولأيهايا*!،

جيهو!"بصيخلحطاباذا5عىد،...ءبئيا...ءوء!ثا...براهيمايا

يم.صلارلأ)اةر6تنى،كاثادالإراو،ى311أوالأصأو.

الىبماى"رءر"الة؟أنماإمثحرماةيهانرىنكادةلاتا"هلطالأاما

وحيانبردةلم،ى"ولا*مءقييزمماثفياةيهانةراةلم،"ولراوى.ْ

سناكأرنا!:لاْءو،نااولا،ةالوالاو،ةسياصول!،هتىيا:ليةو.

ج5-،أعنصيرةتاتلذعرامقمجوءاتف!ير!اةئاوجدوما،اوكذب!كذاء

،4يماْهالإأةمفوةأإة*وضهات"اط!اخربواكصاالأ"ضلافبماإثو،

.11!لالو"طرالو!مختواقه،صاحىم!مقالاكا8وكا.

آ!انلزالاءتن!أفمحىةوورسهلملأ+ا*هنأل*"1،لاا!ابنصهو)أيئكن

ءة-لمه!جمولا،شرءثأصلمندليلءاجأإكضلاالدعوئ"نحه

اقخاأقه"ىو15ءصدرةأن"*ةثن4صفىث*طيماان؟مس"ماهِمأحدوليسس

.اتوء!)اوالأرمجْى.

وصف؟4إلاح"االله123"ريةحرةحركا4.بأالوحىوعهف-4

فوص4ْو3ءنةصل!،"ءطوث-لاوقأن-ءتا،*صومالو"ىيكرج:

مه.لمقآود"دو!لى

،اصفصبركلئرفيُجمصحمى

ذ"ط،ا*،أ!إ!لأ)!د!اايخمايىضبئ!

ىي!اُ
8
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الثانى:ألاستدلال

زأهمايةألمسيم.ةالمةيدةبء4اةر6ناءكادةعن"ديئدممعرضفى

!ةسيقو!،4اوصبل"إْالاصحةءلىندلأنهاذكخلالهف

لوقا:إبراجمم

دة،الإفي+ليم،"أقيلمهـتعلى)فى-ق!بالإعهلامح!مم:إهارا،

يحلىلمومنةيهالتهأترلبماءلفيفي)أهلو؟"كاآ5:ولةالماصورةنىءب

البيصاوىذكروقد4711المائدة1،"فاسقونمفأولئكالتهأترلبما

كانانناص؟ألاعناوحكهعق،نوة"اف!!ةأولك،:ئْهسيره

وأن،لأ،كاماظ-لىثتل.)"لإفي.بلانءلىتدلوالاية،4ةتصاصكه

.،ءبى4؟بمثخةمفويةد!ليهو

،13نالإبم!ءلىحضو،المسيى"4)يما!تئقمجةاالإسلامأةر:خاهسأ

إلي!ناوأترلأترللذىبا6ئأوْولوا465/العنكهوت"ورة!فىجاهد!.

وفىن"الايةختأمفباك!لايذعرولم-،واحدوا!حمموإلهضاإاجمهم!م

.-*نم!هلوءله

نبريل،لإواالوراةقالواردةا"يما)يماإيمانالإالىالإسلامدءاكا:د"اَسا

لهصهو2ورباقها2متو:وا؟الذفيأيهاثا"1136""اءيةيورفىجاءد!!!

بهةروهققبلءنأترلاذىاوالكتابلهر!مهويلىترل،الذىوال!كاخاب

جاه،كابعيدالصلالاصفهدر"َالا9.يىمومهلهوركتبهو4ة!ئوءلاقهبا

بم5براإءلهأترلماواعليةأترلوماقه؟2ئاؤل،"48نااكلرل2!سورةئ

اوتىوما!ك"؟ءوى*وءأوقىوماوالأمبباطيعةوبوق"او!وإحماءيل

ةيَالأإتح!مثأتلموطهها-(؟)،3ءنمد"أإين.مرقلابممرءننو"ظلا

.)خاءمسا(اله:دفىق*"!ع-كاء-لوق4)فىت,"،.

7،8صمال"إلافىا،سي!4ا-وليمبرأهإ(1)،
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دأصجه-وغن،+ملمةباهرأىلهقر2نمن4إإمسبدلهـاعلهوهذا

136!ةر!جيرة"وقا"ُءأ"اهادفا"ذابأناب!أ

ا)خانى:الاستدلالسدمفا

،إلعةء-دة"صحةئ47"لمالمافدة؟لةىل!الغالنصارىا"تم"لطد-1ْ

.4للريى!حبلىالالهاصحة"ولبابتنإ!مالط!ي!بَ

ةيم"أقهلمنزلبماالإتبر+ليل!أ*آؤ!أن،إءمرورةى*ْة"يمةر41و+الآث

،،ء!-أيحملممنءلى-ىب!لةمج"دق-آ،والإسلاماك"أ"ربدئظءمين

ال!بئ(ب4لاْ،مبرم3ضداؤهو"قن3!إلانحتم،ؤيه4ثعصلا"قوةذأ

،كن.الآربلدنءنلالمتر

المححبمبا.لإمجيلا،رادانوفا!م،!هروا3ذمااةفارىأزر!!و

لهفالثمرنهلهسابهق!ظةو!ء"اقه2تاةكىتم؟لكا+إبو5"1\ةر7ن9بأمر3ة

لي؟"،الأ.ألإئحيلأو"وولإس"صالإنبر*لؤ6بمما.":لىبتاافةةولهـوكا

بررفوصأمجْو.بةلدكاتااقه"ركهالذىب!لف!رإكأاتا3!د*!عأأشا

،ةققالاجمننفإ،بهتا-%صوأورز،قهالمألى،سروءو،مسعآْ!ءةدءنو!لىإت

وأوحىتم!ا!لمصاقه1"اهآماءكنص"،،إبت4"!سواصلالأئاابخ!عل!

%ليه.به

نبريملط!لإن!مءلنةدل*؟4rجل"في-الإَأن1(بصأاز)دة*ا!طف.تل-2

4،ئداولةطأ!لأةنا"+لىان"إلا،"ق،لذلا؟لةنذهْوكاماكن"ألا!يْلغمثتل

اةأقورق.!جفا"إلىماك!"ال39ةاوومهرةخالن!ئما"لمو،!مأحكا+لىل*ت!ثئ"*ل!

.(*آا)"م!أتهإووضريطةءت

107مل:!مما51ر"أ(11َ
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دية)اجوانئرقاهيمبرأ)القسر*مءن(ا!ب!ر)!داليةتصهن-3

.ى+؟ءببثة4"ونوء

ظ:والا"5:17متىةىماجا.يناةضه*ا؟اءاكزء53-زاأنونرى

ةة!8لأكلإللاْبمرماجئت،ها"بأأوالأاناءوساض"ْألجثتأنى

مرا.و)النااةرو:)41بهبشرالصل4ثارصتراو"وب3"د!كتؤالتصفمذ)

بهطقيايهوديةاونغيفيديصأالأْإ"يل"بصءقولم.12!هاليم)زتوالال

م!أم4صوا-ةلا*مبهؤخذام!بأندرىولا4السلام4!إءء؟سى

؟المفرسنمهم

إطلاق!3ءألزهذاقىءءلىيدللايمةر!لاالآيةأنءت!ل!هلهذا

.طقاير"قه)ءلل"ةقو!يهظو

ا،صجعر"يئايمبما!بحقاأةرالإسلامأن(خاء-أ)د:!لا"ىجاه-ث

164تو:ىفاا4أتإهسةصهمهدأ،بهانيم!ألإعلىض،و

بالذى،ا-:ء2:ادكاتابهللأولوايةأن!نا،صلهرl+يمةر!لاوالآ"4

ة!ن.4'و،انبر*للإوااةإتوراإى!أ-اايملأةزرر1ن"لةباأى-ااءيالأكف

ة،،!لءيرعببهمالا-ءلهسوو*كن5ا)ئهتيم،ءلىلىتهاالتهمنإينمنقكاوغما

ب،دواةو4حةيةحتلمساعليترلبماا؟معر3أنمولوءو"لهالابزاءيرءنه

لهالمنرءيه!فةاب،ءإ"4)اسلامجمحالمصبعدىتَالابئعدإتبانيمالإبا؟آأمر

.(يمر!"اوةر؟ن)ور!لءمحي!بعظإلى3بلمىعليه

!ممي+اديرهاير4فبماىو"دا"،تبالىاقه.هـ4"د)إويمانالإإ"ثَال)ثأمرخم

مجا."صلءةهلاتةرأد"اوالمةلاءُةاون3إن؟:الوث411"."داوكا51

ذافبما.4وْةوبج.داءررى"إصمرو،4ألمطاةاقهبأ،دبةيماصنافي"اق

!حممونمتثمأةلهل؟الصلالالاادنيربعد

(ل؟نبرلاا-51)
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دعاالإعملامأن:ور3الذااسهخدلألههـن(دصا!سا)؟بةدفىجاء-5

ع!يةذلكءلىدا2فم"-ـه،ل"ربنإلوااتورأةاقةدر)ولاايما*تأأإتلا؟إلاإذ

نزلطالىىوا)"لم!تابلهوى!رواقهإ2فىواآمةواالذينا!(؟،،1361النسهاء

.الآ+4،ل"ةءنهأنزلالذىبات!لاور"و"!ءلط

وءنه5،اءوبات!حاا"نسهوهم!"إا)حتابيم؟فىاه3!هوءةنوإلوغادمو

،ل"هءنلةزأ-لذىاجتاب"ءتاد!اراادكتثدفىدقا:ـهأعنرْا1و.ص!اب1ا

)الته-إلى*هويرم!الذى3!ي؟اتد،حتوبا"!سكتاب4ةيدونيرنءثوتولنم

.ءكاالى49أو!ملا*لىجا؟!لاوطملإس*إإفهيت!تعةأيدىبةتو،اا*ور)ةا

تةصنما!ة4؟يلكاريهلآاماأ.-3يم؟اتد4؟فىكاتو)وأ:"ثوولوقاوتى،وءر

ىال!إلاالو"ىءتهj"اةومينر3لاأيلهءلىراللهلهز.االذىاص!خابأأئه!لى

سلا.توءبا801تممإصفى*اصثرة'

4*صوعتابو،اقهْعتا!4؟أْو،ورمت4*؟،)للْههتا2باب3كنقوةر

واضعههاءمإفىوري-)اوا،لإ"3"بب!جكاوعتبر!ن

84/الأنتيرل1؟تذءا-"اا!1ا)حكاْبأردف()"ادصادن:)اق-6

إلت،.هيمابراءلبزلهأءاو10ءازلط.أماوللهاإاأكلةاساب":ول+ةيةلاَاو

،ربممهـتنو*":)أوى"؟ءوءوءفاوقى10وءأ":"هإلىظلأدْ

3،؟في؟إن؟اا*ل!الىمال!صإلا!ءوةكليلى)*لا!لابصكااع4ياحرأ4الآثو!

تىاؤوهإ55فطل.نمءووءإ"كق*،بلها"وتىاوهاو"،"!ولَ"ْآىتهمثدبأبوة+اكدأ

ا)ولى11"دة*قو""يمحةهقيءتهـناككانوإذا،اخ"وثوولوقا8شوءرءقا

بهالى:إةولهشزتتمجاد2مف4-إ)4تَال)كلذه1نلاء*بم(رافى"ذلأايب4أنرةإ

ت!الى:41ةوهىا،لآ؟4!-ذه4*إ1)با4الاَثوأن،ءصلمىونلةوزن*

)ذ"،ةلاينطاهمرافى.وه!و،4*ءثةماول،ةإق.دتئابملإسكاءكر!ح؟تقم-و."

،!ىحوءا*إبما!!اء11فالاَية.؟؟4!*؟ةروال!"جتاب"ض"ذ"*ؤا

اومل*رب!ثإامهدق؟اجاءالذىأدتهع"ابكلتتأ"ذونوإ"ص!!م،!ملاء(جم
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الىنو"وبااشياطثنأوإن،:اثءطاناايا.ءنهولجدلة*ام4،هة

كتبتمماالبملهل"ةوم!د؟بتوهبما!اايئسبؤإيلى،قها*جادلوآ)؟(8)يائمممو

،،جبونامم!م!لثلوو3!ديأ

و-صخأد"ابهامقأئهاالجيغكالق!،*.!ب!َرل!ل!"الملالا،أن:و)طلاضة

برءنرسلأصصابهاأنءلمىل*)دلاةليةدماقههنى"و.أفيازعمأْل.و..*

م،الإ!أن!ةارىءقيينماإذأهـيمتجاا!اإإ*ال!قهَِتةبدد.مأ)!ثمد+و،ألعا،يئ

.الصلالخطبرقىتلهةج!المسيحيىوالهرف.نجى

ثم

A
w

!محكا!+7+ث!+كاث!

آئم
ص

ص!تب!ق

بن

\ح.بم1!.اآنها!ل؟ا،1)ء
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الكرجم!"قر2نفىالمسيحإنجيلهعالمهق

!ب"اد9ب!ت.اكلاأهل"ا":تهـا)طةال
*نوكنتممماآثييرآ")ثجمينيقاضرص

جا!-دكثيرءقو*!يوبإ*.!لا"ن

.،!ن.ةاب3ونرر)ته!ك

"!ةأ11151،ائدة

:د!!مت

+امئح!حراكدا3نالقرأنمحينءن4آ%)وـهفى4+إءcس،دلاوJaifذأ5ق."أ

ةولهوذلاث،)ارس!*4الوص*!4ملي"اهلأإلىتةءاعواأن"*ينالم!بي!هر

ذ!ه،"لالهـننياد"سمءو،4+ةاللّهأترلبمال!ْألاإهلوليءآ،:تعالى

"يل10الأتا!)ؤءءقأثدي!مإما4عيءلى

".4ه:ح!ردا!را"يملالأْءن4؟الى،ر4الآت!صهدهماإيانايضاأريدكا

.ل:ح!.إلااولفى

ى!.لإنج!ا4طهبءنفيأو)طوارالجدالءنيلاطو!ثوطأةمحطعنالةد

1،وصوءية."4ةه*طا"لمك-ا)سلاما،""جْءيىإفييمل-وىاولا

والاء!تطادالف،بىا!هصوراتاءنركاماتعايهات5تراا،اطتما49يخبوالتار

إ)جإصسوابت!تاج؟!اكدتراءت؟-"4فاط!ءنتهان!دتأوةقارة!

كم.ا!زن

!عبرـ،توس)آرأ"ئانج"دونو،1،*++واا"+ىعا!نبرجملأكتبائ+اءأهسالوو
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)اخوحبدب!عطابئلأهلنممءدااضطها،ثلة!ن)بفعلنا،اةةدثم،.مموأمثا"م

عتجهأم(صدورهممفىءفوظاتبعوهااو(!مسطئطين)ورالاءبر"أطرءن

4ءانحظةيأطوارهءرورهيورالآنمجايهاكلبى)41!هالطرقي

بقدمهلماء!دقاهعتبمارةايمفيرالةر1نفإنذاكأو)!هعلينا.اصو

نهابلمضاةظاحاأى،ء+حفأهرعتبا؟او،هااحد!فييمللإا!ةوحماعتبنه!..

نهاأبينالمسبحونبريللإلمءما""لىةد.ابمل*ءأرأا":ءرأب"؟ث؟15اةصاة.وكأ

ولتكون"الإسلامقمقرربهـاالعملودوامأءتقادطوأنفيه.!ءذكورة

ادىمصدقركءباترلةا.أعةابوهحذا+خبئإنت!للاتوأءار.*معالم

0(8)(4إدني!هي

و2عثواَبها،واعقدوها،الدينقنوج"*"ةااة"يىعماءزاعمفىكاْ

فييلوالإالمم!بحالقر1نةنزه-لتهاشاهإن،تالىافىصلاقره"ةذْعمما---

هّلثاءنذمنهوالذىاكاتاب1زر!إل،بما*ل)ا*او،دهاعةةا)وءن،نماء

ليدبروا،ساركا+لمثاإبزلنا.كتاب":سالبثعخءقو5-الذىن!،*

منويياببنةعقه!لمثمنليهلاث،(2)،الألبابأولوإ"ر3إيتذوهف!يآ

.(3)!لههنةءث*كا-

ليذكرلمسيحاايخيلهـنر!اانفوابمفىحةالصر؟الضص2نالةكرذاف

الشوا"فد5همِهدْ!و!يو،ياظمرهم5أررقىلحضاهل"يفاعواتربأن!م!ةومه

لطؤ)سان،ل."انأمن!ين؟ايدي!مْ؟ةالنظر-عادة!الى4الوهتْفةنئ

هذةتهاومضابنها!اجماإينقىءل"يلغناأئتكاان:يةول!هاوف!لا،.ةذ.

وبئ3تباعهايبالذىحيح!صياإفي+لي)بحى!ةأدلإ!لوبللىنااشواهد

نقءكفلايضبزبرولايةبمحلائهإَفانجهثآمنأوءنماىل*رنإضل!وإن.،،صأ

لأ.-نيأوىبات!تخبالحةيقةفقواةحلهولهيىمئخلانجو؟ل.اقهسثد

24لما!فف!ل"(3ا92/صصورة؟2)92لممالأفكا(1!
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اصمقصاتدون-،ة،ثاهمألمءن2قاةرا"بلها-عا!هإهنمار!.ذإبر+

ئهء-اءحانلاءلىعار،"و2نر4)101ر3ذح""إا.ليإفيفى-لمدااه.ذ!

ن،4ءاسهةأءلىوهجمعتهء،حرب!11أيةرآنأ"قى:ةذلكخلالهـن)يعلم

س*"دى3أ*لمهو،الكات!بمقة"ةءلىفر**الةاكن"ةاةظوليو،بام.اكدا

ء*31صلاَءت

:؟ابعالمذه5بهصْكا515و

هكة*ىقالإنير*لاقبتفانبَسلم13أكلد؟أنيمالمحكرآنلهةريذعر-ا

.مءلم!آتزجصة"ا"ايمبتعا3يمبيانهأو،"ةحبءف"الهأو!**انبتأ"ْو3فَصبو

نا"ءمثابتإينإ"لافىةلهو،أةإتورأقأ؟صاتهوةْنءةضهلاوهذا

مستغهلفى12بةيايةميقى"وفطى))4")ممع!ارءناتةةر؟ف!و،هت!هظو

*؟يمانوالإ،باتباعهنيب!ت!لااهلودءوة،لبىالإفياةالمورمانةز

:1)ءو*زعتا؟4فىقعالىفةال:و،ؤزا"4

!قعئدهـع!ا!بو*ء4.بدوالذىالأص!م!يفارعهولا؟ةبم*ؤنينْاذا!

!م"مايهاتل!ك!وجلأر،اءنهـ3وتغافور*إابيأهرهمل+!نِه!ازالأ؟اد!صور

13عايمئتكاالئىوالاكأصلالاصرهمينهموإصحالحباءثعايممويرم

اثلمحةأوءمهأةزلالذىالنرر)و*!هل!و)ضروهْووعزرو.4إموا2كبنظ

(9)ةأ،آفا"ونفم

الزضبماإاقه1هـقوءداَتهطىإنها!ا،نلكورة4؟َإلاخعامإلى،ةفار

نه*وولزربز-ور!لع-د!ع"الةكلنءبزهـهْوللذينسلارملالاحاو"فىلإخكا

هىقىيهدىواكى،بهلآفيا42ةرقو*+هبإررءأ4لةبمخاءلى4و.لهةءصوْ

خلالهءنمجبولنماا4.1بلأءإ!مأىنا*ااإل!يهتاتل.!النههيهوالإبمان،أهبرم،

ع(ئةابىْ-"فةوراةكننابفىث!تيعدءووتب3ةسماو+اءلاتهم.ماراتمم،

156/ا"لامجر)فط(11
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لمحمدم،ءاثْإة-ةيا)أصرظرالتانعات!-ءلنر!لاأو-اادثيموظرالنا

تاب3و؟وراقهءتبم"ا"بى،مكايم"نا"موأوثاد4بهدأيهوننماإ

لملى"فالمىاتءقفيربا2وا-لامال؟"انهرفىوا.معءقاقهبهي!دىء:ين

03يل*يفالأفىالنصا"ذعءسيئ(ةا1)،ء-تقيماطءسالىديمم3و4ْذلإالةور

وعباد.اللّه؟ثنءبردد-ةءلاءظنم،صأالريمالفر1نذكر-2

إينزم،،ءاهاوءصدأنبال!فياكهوعدهموفد،ا،ؤمتينءقينالإاهد

ستصرا"ثم،لأةوراةققبلهومنا"؟نبر+ليفى؟تثم؟ب!نودهامةداءذاأن

لدين.؟ثومإلىفيودهوءم!لمهسبهل،3ذالمى2نالةر؟ت4إوالةءل40تزجمه

م!بأنوأءوا"ع!مأ؟فى-3ا،ؤءخينءنأثترذ!ااقهإن"ةتهالىفةال

)ا"ور)ةحةأَق4عاوءدآ*تلونوةيةبلموناقهل.بعنىتا-بونالجىنة

ثررغ!لذىارريح!واظسلخثسلته)قS11)5فىأروءنوالةر3نفييلوالإ

.3(2)،"بمظيم"فوز"ووذلكبه

لمهفيوالإ،راةو-اا:4الثلا4ْءلهغبفيالمقدسأله!د!أ"!ىلوهصكذ)

بالجت4وأءو)"مالمجاهدينأوواخ)ثترىالتهبإنيمضىبرهو.افر1نوا

.لةءل؟اوتجةمةأ؟انألإنصديةأ،قهاصينخابذلوهماإذا

ءلهمايدلةيهمانبردلاا!مإلإ*بر.لوتورأة11رأ"ةاَأ!ح"4"مه)ابخوفىق

إءلا*يل.هسوااصاله.-فىالة!سبدليلآوا!لاضىاقه"بيلقدا!جلاضربة

،ضقالألهفذقطءيلى)عرا؟ىتجسكبنفها5،32يهْمجهأنصوالاآملاا،اقه!ط،

الإله(وه3)إةوةالأهمنن!ب!!وأدو!ررأءبيالبا!قنء)ءله3نيوعر

ئيليهالإةساكأير%همممانوفيدون!اصرإ+يخلعىلحاا35"و)غيرمبنأاقيائحيف

ضوق)ءتصابقأحةبح!مأنءله،ويرطآ32"لمةادولا!اربلا

قا؟إلامحكان43"يخاءآالأهممُاءص"ان."بىءلىء:ة:أص؟)3آ!إ؟ةوةالأءم

1،11يكو؟ة)آ(16،،ه"اةدة1،1(1)
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أ"ء!اءتم*،ءلىهـدىىرا!كنهة2!يإ!اثاطدءوةهي"وءد*؟د"أالوبماقه

يىةولإاالأهماءلها)فارةر5فيو،22لياx"اضاء*د!و-ء"ابار!51؟فا-أفى

!ذهءنإثفتملاو15ري!غو!والبهاوالاهوالضالاربمص(ط431!مأهاسه

له""ىد(!ج4وأْاته4!طء!جإأبل"نذلكان4ا)ةورا-،أ*صوص

!ءىي**؟ءنأوبةرءنبدللاأكمهوصزه5أنق،ءفضلاو"لاعز

فى*ةرn3د2*ااةصكاَا:؟صذةر"َالأق!"إن

4+"أيلاالةزيزأقه3"ابوإن؟والإفيءلطإةا)ةورقأ)ممدهـذافاين.

هو!ة)اخمواطقوهـوأصدقاو5لهلهةو4"إقولاءقيديهإثنهـنالهإطل

4إو3ءلى)*إسادد2*")!هءتفبر+للإواراة؟توخلو"هألألياوهوةفأنز

.وتاولس؟!مب

4ء"باأو-علشَورألته-لمحهدصها!أوءتيمر!لا1نالةرعثف-3

نأوذكر،أ"وراةأقرت3ذانما-اءمرأ"رىنا*4.الإنب!*لَىذعرت

-والإنج!هلأةأبورأ-ثنالسح!وإيناحتااىإتزاالوصةينكل

هـذهآ-!ى!لدأءا4-ن!!اآةادءصاقير6نأكان)حوو،4؟صةصرا؟-صصو

ءزو"للذقاإةيمت9يمصان!"اا)حةافىينر3و،ذايما؟ن1ر!لا.فىصافلأو!

:الأوصافه!هلا،ءىةي!ص"ق

ترأم؟؟كأمرصاءجفىارااءلىأشهد)*4-*5ينوالذللهالو"ركلدة

اثرءتم25و"وق"؟همأورَصو)ْألتهءن!صلا:ةررون"ءدأرجهاَ

ممثطأ.أ"رجزرع3فيهللإا"*ق2وءثلراةو"ااقء"اآمذكوكبرودالمص

اسلاةار3،1بمأ+ة*ظألزر)-عث*بب"وقهءل!فا""وءشأ*إظفاستفى2ؤر.

.(؟)،بخءظهأر"أوءةقرةءخزما)صاملىاتالو!واآمةولذينافه)وعد

312وءهلهوقائدهميمدهممب!مه+اةفاذ"3اق1،-لمىكنجماء4او"اف!ةآذه

**29خ!أأس!ؤرة(1)
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لدةاحافىرهمز2فوناملأا"ير4:"رالإصلإمتمةبثر2*معكمو.مب!ئبط-مجد

و2ثارم!بريهنو:ثم؟إةدا+*ال3تي"لمولط3قعىواهذو،ن!م!أةروعبئدثن!2

سانرةوألاهلىنرهبا331و،م2؟طْوهمهـرظاءليأوماد!صرو،ذد

.أنلإضواءحةأكتاأهـوطةونلأعد).اءل!دصوث،1)نهاو،

نإج.15بر)و"اه!jة،والإنبرءلطاتور)ةاقال!وصلمفذه5ةأيئ

صادةين.-كخ

ى"!أنولإ)بهامة!و!!فيوضلاةال")رمءفىاةر2نابص-4

ءؤعدآإاكمأتهرعمول4بأةيلتْارسإإىخاطب-ايعسلامعليه-

"ذاو"وله،بعده5قيأقى(د"ا)4إصلو"ربومبشرأ)ةاكورصريعة

تةتحه!صوىقبلهداءصدق"ورصوللك!ذملرر-لدءو!معااطارأهتبر

فىيمبتالاالبعد--كلبهءد-1،نىالذى1جمكْالةر7ن!حواقد،بد.لما

؟افى،الرلاءنهجووصلإت"ماقهالهعليصديق.يةفىلأن8الإنبر!لىنى

4شرتصوأاتز")ماتهرسأعباة!هلهالأءتهدءوة-:إم!هيأز!الذىباكبماوالتبمامفير،

اصلىءويل،-ا!لإءيلصيمءنإلاذكإ"الولا،دينهقلو"دلا:ر

اصلاوجهلث،ذءل4ننعد-ى!فيْئيبعديهنلملماولذلاثاصولهءن

ا*اقبا101ـه-مجطفاِلته-؟قالبمعتهثرس"أءقأاسا!ماودتنهأصولت5،

.-،8+!يبنأاخاتما00051وقالة،ىةءد.ئ!س!لا

"ثاعةاصالاإضل!ل"ك!إإحربم"!ر6نفىة"يىة5اأذه5ي!صجاتو

بمانما":لى"ه!لي.رك"ماأدلّه"ةقاذلالا-هللا!ِلجم1بم.عدبد.ةالنيويزءمءبئ

.(1)،!ن)انهخاتجمواقهلمارعهوحقساونيوا"-يل"ءقاحداإأ.!!

!و-بدهىقَالااحمداقهءبخا4:وةةئ"؟ءاقهيةرة.مث!اوان،"ذا

1نالةر"لودح"لجفارة5-ذهاضخلدال!ر2ن"جلهاةد8د!اوهوعد

104أبالأحزة!سور(11
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بق"ايمعصابئءبىقالَىارذو5:ف!مأاصورةو"لنجىءزلىةةايمادكل

ومبث!رأاتوراةاءتيدى؟ين!-،"أ!!!ءآ-:)االالّهرعهواطإذ!يل"")!ءإ

5(،"د!حأ)حمهىد!هلءنيأنىبرسهولى

هق،ريلأل،15كأيربمابدل4واسJ""ا؟الأءنت+ءةدا)بشرىذه8ة

الهثمرىه!مدو"وت!؟4+*صاوهواءأ"مسبصموابتيةكاذلاث.ءد

العبثنلأ،؟طلا،4و4فيءلىؤةوئايلدم!نهءاءوو،4ةصدءلى4ءءلاةيه

،4"ارةْهرثا!عالمىا*هصاتق-طلأمصلاتَأءة"واحدقلهةرةإلىق"تار911

أسثاله.سائزء!ليبوزءثلءص!يبررزمان!ول

4.الأهمم!يرو،كطمحببد-!ظإقه-عد.4مبرىءيقا"صداوإن

يرصوأإنهفرِبفهووءرعهلمههنإ*"ْإءإ!قديممق5،اقهذ"أدوميئاق2!

!ال!بملإم-2ءا:4ى+9كاو،وه3ادرإذانهنصرووبه"ثؤءةواإنإ3241

الأ3ره3تتئيي-او،4بهولظةريمقإلمقثاىَ"ذا!نا!لذفيإوسلىهؤلاهْأحد

(اث؟بماةر1ناصبله)ةدو،يلحماويهم!ب3قصيسبلطأنه؟دلا.و"ذةلاو

خالفهمننأن!نة!به-ع،وعايهم3؟*ءالهّهةد!ك"والْافيبياءعاجهدة13:

الحسرأنو5ثالذو!َهرضَال9واء.دلارم""و)طقدبىءت-اَفارحمونث

،:ا*زفيَابهغ3فا4؟ص!ب!ايةول،المين

-اب!ثمو"سكا"جةابءنثآ"آ،صاالخبيينهـيثابفأ"لتهذ"إوأذ،

عليوأخلأتم،أ"ررتمأقالنهو)تَفهمر4جلتؤمتنمم!عملماءصهدق/رصول

لى.-وت4ينهد"مفاتعناوافا:ممدو-ألقاةارأؤراقالؤرى!إلعم!ذ

5(21،"ة!ثتونمم5ىب+)وأذذلا!اد50

61ا)صفzرو"(1)

1182عرانآلسورة(2) ، A
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؟أ"15!ياع-ككا؟!ييمعرل!حوافهذ.أثهتةديمالى؟رآن"قرداد-5

هـتةم"*ك)؟لإمم-اوصور،الوصحوةتا"لووصفثم-ا-لامأ

%رقة-تو!ستإن2"لا"اتمهتر!ثإحرزبئيرءقليدإوقىهها4ءواجم

؟لها!ةؤةثح!ادكشحب"بما)د"توثقريصر.لمتأكلثمبمروةط!اءةادررا

لهقر؟ن.ذعرأنبعدوذ"لاي8ء"سيأ،!ياَويخه!ذاقهل!مىن!تهليأ"

8اجةت!باق\زلابص1اْ"ة.ا!صإإلءراءل!ا4واتأنعصبتما

دبمإيةإ"كلات!و،13وطهأنْمص،صدرهاأؤلجبماذلأ!ف!راثم

ياجسديهبةوىبمصالحنماتمافىهّللازودهاال،اوهآ42بمءوأقى3ابراه

؟+طر!أره4أو،الةكلزلىجئعا"*يشح،،ةفيا15أةوأن؟هدءلمهالوض!

"4ةوظر،خارةتانةأنها.ا"لماءءررلاو"دا،*ظق"اأجرىثم،.نجتجأ

iو-ايدللهافاةطفأا!ةهكلءؤلأاقىدثلمأ"ىى 1Lلا،!ااهإبردةالولأيثلى

4-يفن!طْقزأممنإ"رأط"!اقلهاصادهـ44ءعافى94لخارةهذهاتعون

53ء،يم،يألهصرةةلادينلطظمه!ةواقامال!راهتم!هاأعزقالهتول

ةوةةلمعاقق!4يمصفإنذلاثخو+أطق44/كاْصتسههوأأنءن

*طهبو11*طاهةهض!ءنهدها!و"لذىا،لأءل!ا"*لىباقهدوفدار!ءيمانلإا

.الشفحات

انةسطا-يهفىسأيو-ِه!!برنراتالمههذ.أرءصويمالكر"!ر2نلليبة

ءتجلاهلا"يكرجبا!"دفىمخبزألائح!ته!هـنةئاد)ها،:4اللصظ-اضبر4كاْ

وإضربىم!،َيفة،جنيأأ"اءرءلبكتساةطنرجالشضقىيإليكوهزى،يأءس

ةلت؟ماصلهصتصكارترْدنانىلهةؤلىاحدأا؟ثراءقيئكرف!ماَأْبءوترى

*..؟شدأفرجئتلقديمياعصا،لوءهلهةوهـ2ا4؟تتةااةسيأمالهوءلهمأ

اقه-ءبمدإنىتالىضبهأد!،اْىكانمن!فْخكاملوا/6أايه"فأشارت

"*.(1)،أيحث!َعبامويو."":ئمالىلى،وأليكا8..لهبيأوجطقي!خكتل!آئا!

33-(6لممريمسورةءقأبرا(1)
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مفه)كرج4*!ء3ولمريمالرهـ+ي!8فأاوثلكالأ؟ا"*لذعدرتل2ة

كأ"1ءح،4،ئصءوْإلذىألاَبأو،أ!المينرب14أشكدهـاى11صءنةالو،إ

مقلها،اتى،وابة!رلوهاعان،"وارق.لاثءلىتلج.هشاخد

تارها!أا)يمطأثارتأوا!ت،""و.فياالأإا*-و"ءل؟أالأصمانتةلو

فىالمين،نساءعلي1،صطفاةأء4رة12وطى"ب،يمانالإإلىا"دءو!زوأرق

!مب**ُ"ل"ا"ارقةن5ود3ااموةفثفةللماحريما6نايقربأن(محلي

ج!رهمتو،:"نالى!ال.،لو"هلاإطإهرةأ!هذهصد33ألسذته3لاوءا

.(9)!،3مفايما!.بىتا"يمءءلى!ك!قوو

اكبر5هـهناقهووالإفي.ل؟قيسجلأن)طدثيست!ق؟ووذةلا

نها!ثفاقطهبةوررظره.3ذوأ،لهيسى4طثأطنا4"بمءصاءن5رخبا!ت؟"

؟ناونجصدءنيرةثرروحاجر"إأو،أمحمهوعلىعيهتةدلا-ينا

تزلزلءثلءقا:ةت!اعااهآ!ءو"سبت!ةإَاأءورذعرهءنبر31ودهو

ا،وقئوجر"و"قىتيرع:ةو،ضلأراورةقو،نو!لاوظلامضرلأرا

لا"كادا!*:اصا*باءلح!*سم،ا!وتمن.ةزءاالبوتودضو!م،135

عامةإريخقتهو."ءدمءتضدلاi!4صدةأنءنذصلاعاةل-صوره

خاصأو

اططير،اطدثهذال!ةيانالإفي.ليفىلملاوىبا"مياتصحل2ز

ن5هذأقأين،حتاب"متهي!هل"؟ينلماءصدق6تاله،أقضوا،فىر؟

نهأ!لىيدلذلكر3ذ!دمإن،"حريمطلاَرقاأءإيم4إصدق"ىأ"لإفي+ل

6نالقر-ءقب!عصذيه"؟طاطعإلطالةصارىاقهأ"الالذىالإنبريملس؟ا

"...ةبأتهلاتريماالإنب!"لأ!ةلوأ"يم-بحم":إةول"صه.يمال!كار

-م!سااءإب-!"؟ءامسانءلهيذكر؟كريمالقر2نإن-!

"2)،برالدفىَابرو*:لىتالا*ةثه،لدبرابرأن!هعوفهأا،آدفىفكام."ين

،"ل؟!:"؟2"2لمة"عريما2)15615انمسا1(1)
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وكلمهسالممد،ق*مهياقضأ،قلإخماالإفي،ليفىذكرهايبمضيةفمذ.

ته.مهبزاخمنذعرهابيبرمعبزد2،1نق

د"اولهةقال،ءخمانىجا+فقد،اةولأهـذاتكفبلي"%ْألاولكق

وقالذاجاب،لهكاءوكانلبينطلمخارجاو)تةونينكواحوأهكذاس

أممه!15ولألؤلابذ.نررهديدء،ئمإخوقىمومنأصهىمنلهللةائل

وأختى-ى،أو-"11-موتفىأبى!ث،لجثةيصنخءنلإنوأ%وتى

ذلك.فىلأيضاولوظ)م(()قسمرلوظ،(1(،اى،وا

ةيحه.يأمر،كانالذىالببماررخارجالىجاءتا!اهرةحمي--،اأمان

.صبأهنرلح!ايهاإيخرجأنمنهد!طلبايىتمل"رأف،يذهبلاهءعع*دا

:وظلتلاءيذهإلىوهديدءأص؟هىمن!ال،و"نوهن،تا!هألاشوق/أ

*ذههتلاهيريد:أى!15

لابهإهفاوإأمها!صت!غت)د+جقدأنظهرالمةلممهذأقجهليةالأافنطق

حكاهالذىايبرضدوهذا،قابهاوثفقةالأمب!ئوترأفولم8وطلبتها

التلاءيذههعالجلوسءايهاةفىلأفه،4عهاقى؟نأ

ولم--اقهتعسمغ!طةلموكانهاجعلهاإل(هاةررانقص!اةدجونلذلل!و

"15ر!ظوهّطا15أصطفاإقاالبولمريماضا؟ها!وهى،بهاشمل

ال!هالمين..ثاهءلهطواصطظ

ءقيديهن!ةلماأ،مدقلأنه"قر6نالإفيءليمعأةقثتوأنضاوضا،ف!ر

وهذا!+،أةنزثلاحلايتحارضيلنزوالة.اهالميناربيلو"بز،ال!تاب

"*صونمهرءناطقميئالذ!رالبثوضعهمن"*ليالإئاأنءلايذلضرا!تلا

o!-12:47ءكا(1)

(1)r1"201-19ة8ظرلو

5!ي!-3:31ءوض1.طر(2)/
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آ!حعيجربرصولىهّهاإبخالإ؟اندوار!نيمإلن!رإ!ر2نْ*ثد!ل-7"

رتملش"-كاقلار!شعيماءيأحسةلمى"ا":لىا!تكأل-ا"لاماءلميم4-"

اأأد2واشص؟اقهأمنااقهرا!.أفىنوناطوارةالألتهإلىأ.ضارك!

لى"ويروبىوا1أنإلىلماطو"أرتينتي"وأ"،وإذ:تطلىtلوة(42،-ءسليون"

!ينرلم"واايلبمسنئميب؟لمق%،؟9؟(وهـذلمْالإن*مسلمىوتأبماْ،دثولم+مناالوأة؟،*

.Lojأ؟هان!ض*وألابالإفي*ل+ئ

الإممانذ،للإءناطرو!ءوصح!قيخا.ر1،!إم""الأنا-+لت!لو

ح)كانلوم-اأةولاطق.".ث-وح3"ذ*ال":طءا"3فى(يماة.فياء
.(2)،ة*ذءةلط-اءنةلةق!ة،ال+؟1،أ!ذنو!3و!سحةحمإدلصر4:""ل:ـهنافيإ

612131)ءىءإيةاةءضأليلمةأى،،*لةهـدْهفىلنْ"اصكاومج-اكإصوعْهـوةال

3يده!نْا!.ءصدةأجملأو.دْأدْ!بربالذىلاةركأنافءاذا5اليس

يةول!ت-،اإن؟4ةيفهْواثىأالوحىىتاب3صهتثأنثعسح!وهـل

ا!.هن!م!قهبماتملات!فيلألىة*ثرَةتمذأ،.نائي1"!أةق!نمأةإذءبة:صرط*،.2

(*بلأتبلا!اذ)؟انالإل*!ياي):"سلهلحلألط"،،.لأتجرتظ4ىو.،لا(،؟للقاس

(14:31ءفإ!)

...بهضهمسىئ؟إطافعشرةه!ه،وغليبطرس5-إشت:.ءلايةولثم

ؤن5ضر)الأ،!اء،بىترءاة-كلاتا)سهرسإجوكظ"ءإقيجأ!فءاجمنما+لى.و

فط!*لمو!نو!مجى!ر،ألال-ءقىلهماوكل؟"هواتقاءرإوعا

يل*امحاتا4؟"ر5امأء1،و،!نرأءلهرلاا-؟"را:ـه.4صب؟دنجة.(4،،لتأ*وامسْا

،الأوضءلى*ا)كأ!قر"تااأو

ةثنرأبرطأس؟ءرو5و-إطرس.ثجرهيهج*مسلااةفآوا!ختر"أفى4حلافى!و

؟سْرافاة؟تإلمطآممهال"ثنا،ممبعت*رفنهأ-إق"مصاص*اايدلكا

215،مح!رانل-"(4)،.

2!جم.:،16*خمأ(3)

!1:!قما،71(2ز111ا&إهدةا(01)-

11!،ءا-!،:16ص*فا(8)
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دوة،عليه"قهض؟هد(،أكتهبخاخبوو.العر4قه"ح4*جتهجة)ء!ذى،لييههير4

ا"ولىاءقي!هوجلةقال،.:-المحاكةليلةلهوا:نكارهةفي؟ثفك!ح.د)،"بره

نا.معلا(ج4ة:26ء!تى)،مىاتلاثْ...الإلةهذهفى"ةحرثاْلثللث

،،أةوةف"ذأمدنه،إقفهـنمقبهطأقهبمأء(تهبراهقيليمبنأعبنةداِلمبح

؟ناسةداميا-ءترتءقللأكل!اةولْ،:ةيةيلطصريرهءوه!ب+-.!ا،ذبى

ر!غيالئاسقدامكاأئنكرفنوءق،اقه!ملاهقدأبمئبارْوإلابئالهصترفهب

.(2)،التهملائكابنام

وةطةته،"الةارى.لةاول4ةصالمتئمامحبىادالصِوءلأإهَد؟التعقيىلسأئرإفطو

دو!حي!،اةلا-"ري؟اطااصأرتينجاطويما!!،ثرتأإ6ن)اةرانْوإيدرك

؟4ءني"و،او5كانلوإفيءل!فىشبتءهنناأنا،فىروضو2،ثك)برنى

لعالى.لههثم

A-ه!نء!!بديوئمل!)اغَأد*"بواقهحبد-وإِلىويدءو2نالةريةرر

و5إل!هِبالاواحصدله9،مص-"إو5تبسايط.لأ:ولمهء:ل+ةئيمةالكوتها؟"

.(3)،ارحيما،لرحمن

(4،،بموْ!لوصئننتأ"لْهلإ3!!ح!إا0؟أنيماىهوالأ3إلهلا!أقهلمن"خا،وةبىل

ربْح2!2ا!أدقهلممجفيمركبربئيئلمذاي!قتداإءيخع!البومالقام2ق"لوعزلهوةو2

خمهإبنفيووأألارضق3نراتاببةثإ.نجاقأبميئمرعؤلنهة!يلها!أفىكامر!ه*:؟كةيقبر4ل

،15!أزفيتؤأ!أندآعكانام34!براتذ!ا"د4إاْت".أةءاءا"حماهأءت
آرا!أاآخلااو"ءلَإةرأرألارضل!جأءنيعدلونةومإلماقهءحاله1"

ونملىمبْالثرلحم3،لأهّماخله"!ا"زْخايقرح!ي!اأ،ثنبمءاتسنوا(وز12الء!جو

ءحلة!ا"ىضرلأاء"إفاآإ*يوءو!صاأوجمفف5!اد)إذر،كأطاب*!هـقلم

؟إحأيرل"ريوءنرء":؟و3ابر1"ءلألإتفىيمدثنمإءق.ْدودعرمالا5(ةالته

75!-26:69ءقهةفار1(1)

52*ا*رالهة-(أكم14-36اةرهة!ا(3)3-،بم2مب:18وءتجأ9،8:"1ابمأ)2(الهرة
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،3الحلقبهدأأمن؟ثركونعا)فهأمالىأفهخإله41صبريدىةينَأيثس

برهان!ماوْاهقلاقهحإله1والأرضرا!حماءن!ميرزة-آوهـن4يهجد

.(1)،ينعادة!نمإن

*فادو.آإوردوالهّهان8:"خألىثةولف!لهمئ)"انءلى2ن)اةتوفى

دعوة"واطالصوالوضءيىةد"اواقه+دينإن(2)،ء""ةيمأطءمرهذا

أقهتوحبدالىمه"لهصدعاءيهك!أنت؟:ثةرآن11كانوإذا،الر"لصص!

لدءوة.اهـذهل:،أالاةثبتأن،،*روض

يرحنا!يارؤففى،اكهخا!إالمسبح؟دءوةاهنادثطايدد؟اد2!ااولكاق

.(3)"...،رضَالوالولأا50ء!وناأ":ثصوع3بمرءننلوثةو

وإذ\،،ر"َالأولو!لأ"وألاَب)قهنج""إذاة:ةر!؟وإسل*ةو

،اإتج!سدأقهو5د،اويفتصهماإذنلآ!در،راالأولو5بنالإأقن13

.(4)،إ؟سانشكلفى

أبد-"ى!ْا15،:عو-إريم!متتضاأيرياالرؤ!سفزثةولثم

.(.)،بدين)لاَ

فياية.وفى،6"إاهالما.ور"وkأة8:ةولهادهيمحءتسركاؤناف"وتفىو

...الإرضلهرءله)امطهقساطان))ىكا!دفع،:حء"!اعن!ء

،-نقيضوباقهةمرك!هذاوكلط.،7)،ا!هزهضاهْ).إلىمالأث(محكل!ْأ15و

.لمهأأ44ا4نهأد"و

وبئير-2-3؟221واطثفر121ا)"ورابنو)ةرأ64-591طل!لا(1)

ير.ة3لكذ

6!"اف"رلزاو63ايمءرأؤر)و115ْدارل2(2)

1:11ا:"ثوياؤر(3)

116صقْألوث4,واألقهافرج.وإحمط(4)

متى-!يهظ(7م)ى!8:2يرحنا(6)1:18اإرؤ(5)،
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تهمةءنا،صهيحهىثوليمأ-لاراالةر7ننردأ؟ةاا:"لا!ملا4ص!خر

ب!نإوان،وعجادتهاقهد*"و"الطدعا4،1؟ل،اكهخيرإلهإلىالدءوة

نأ3:يراَعلوااقهو!مالىل،وءزلته1)ثركة4:-ؤنبرءثالحتبةلها

،4"ةينار"2ود+*وة)االىءودا؟اس3نزلبةأةإيا"4لىإوحيه4:اةض

رذعممابرى.الحة+قىالمسب!خ!ل*يفاةإن؟ديهبينلماءصدقالقرآنْولأن

.32أناجياق

ءةداهْهمنتنزلالرىاك"ولابأنىيقرريمارراالقر6نإن-9

4ةصصأوتهالهقربيناءصوواا"ثاةضالإ%تلافءن"ته"أ+ئبرأأنبب

او"دلوالهْهءيرءندءدتنكاولون2راةأ،ربرويتد!لأة،:لىةمالةقانه2ياوأ

.(-i)،َاثير3ا"تلا،ةية

"تهيفيأدنىءلىنبرهللإا"ثت*لألا"مبير6نةر11أا*ءءتء+لمذا2ة

.!ضادتتااولانحتلاتا-

منْالإ"تلاتا-!ي،-دفييم4الةا؟وْل*"الإنم"صقحىنياإذافىتو

أْئة)ةد،ا)طهاعمغهوتف!رالجبماة4فىز-تءىمااكهاوضروو"خاةض

،دكءنس"*"ص!ا!"اللاحرأءبئب!ال!ك8قةو:))بت"ءليتةصابكتفا

ذلاصهوهـم،صأةقل4ةذىنماذجذلاثهـتذكبرةاوةد.34!يمحةة3:ار

ا"اميةا!1و،"ءدكىاروحأءقالو-ىإقطرءتت!ب"اكايةورن

.الو"ىخلابةةاقضىاوحىانإا)ط:حمول-+ءو

سأطثقطرءنيرىلاتهالىالتهأنس!لىاحريمأيةصرال!رآن-01

4ثرث؟))4هاط"اورةصو،ه!د)ةلا)"لاوقه؟زظ-ار؟صلأاوتدركهلاو

الأإصار؟كهرد"ال":"لوءزل14ةلىتاوصب!انهلذأتهتنزيما.ذلاثءن

.(2)"إصلمرالأب!ركوهو

ءا031لأ؟هاما(2)8210-ااةا(1)

ألانبرمل!ث16).لأ-
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أثد4ءا)مذ،الهصيرادءجوهوءىءعثله)يمس،:قم!بطوةال

."جانفى4ءءاةضهيةوهذه،درهاةجىلالفىتالذا4طقيقىذا؟جما؟ناةرا

وا،فىروض،ا،لىوةيرآلهاينذلكفىةرقلا،44وخا)قهإيناءلا!4ا

040ا"؟؟أءاى)،نزلةائهب:عع:""قءةررة+حمونأن

يدركا!اصمانءوه"دالذىخ*-،اءإمهىأن+ذعرنماإةل*-الأ؟اأءا

4.إ)تقاإل،4إك"؟ويرىة-كان،يلإءمر4ب!ادسأى،،:ءمرةاارران؟إ

!شيسترهو،بث.اكبويرزتو،عثآلمرخو*بمس،ويمإن؟ضربصنمان

"،4الفءفيمففأنريهالله-"خدو

إقهىأننههاةلهرر)ةاءدفينالتكاوسةرلما".اهكلالا!ة!ا

.رى!ة"،ىم!ارعهذوا%،4-"ولاآ%وهّطارأكأبوَلو

ىإحو*ثيءناوالسبعينرون15و"وءىأنأتصا"توراةقء("عا

!ح"ب!ناقو!هذا.الموعدوقت-و"ل؟ءق-)قهرأو)ترل501و!إ

.4.ا""صقدرهجلال

حين-1)-لإم4ءلمه-عيعهىدانءلار3)يمذاةر2ناإن-11

،؟وتثومعاب4)امهلإموأن،.ولدثومعايها"لاماأنإد8،1قتكام

ث،اوتومأءوتثموواد!ثومءلماوادلام":ل"وز!حيةول

.""ياأا(

ةعاوا،-كاوناى،قيا!نفىj"يما*4فئ،-ثج)اصلاءلى1تةحأنببو

لمفبر*له.*فىتوافيمبة5لافررلا

ف5"قثمئغرءاوتهAومءفهـفىيذعر4-!بالارالأفا"*ليول!ع!ق

33+آمر*صةعهو!ن"يه!)(1)
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خروجهوحينْ،كةألمحاالىعبقن!"عليهة-وةءتط!ساذالابدان4

بصقو4م"إووضرب،ستهزاهواوعهيمغرث4،!ثنموسبمنالصايبألى

وبهذد..و..ويكوكمنداجاوإاباسه،فظ.علىولطم،وجههفي

!+.أومىاخلايسقىةهالمامنظرةيطل!حينال!اجمبءلا!وهو

قص4ئةءثنوول؟زسؤهاكى4"رءيومعليةصلأماْصئق!عةكل

ما*9لرْ"ياقهْق4ث(يفةهدننألىيرحىوفلعلي"3ترلو"مانبى4تهاث

3المحلأ4ا!كقويسيا! sضسدنث"ئرآنإن.أليثسةؤلآلا"دأ-ان

.lاءلى.اأةترتكذبهالأناب!ولكان،دبهجأا!.

ثم

A
w

+!+!،،عا+،،57"ب

ئم.تآ

ص!تب!ق

ين++
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:!دمما"لاص!ة

!ر!لاأي!ر2نره3ذءاثيمر3ءن"إهليلممهانهل!مة"هذاقذجرها

لجعو"هاىبْا!ء.ن-نىاداهذه04د"و"اكىالإفيءليأنإلى!مفيرلمعها

"وعلرايببىذلاح!ميس!ملايبيمل!"ونعو-4*ةتهائهوءنند؟رق"!ف

!،رالهوتاب3&لحوى؟بمى*لال!4"لأ،4ئ!الدالىلا"تكاموا،،4*"دملا

.ا!؟)الم!ا.دة"ولسةفىكريمم)ا3نالةركا4*صو،كاواالدى

+32ط!مةالىصهارىئ"ةيقى4اطيل+ى!،إلاةطهسملا!ملاهـذهت-هطا!ة

دصار"وم3دروفأا؟فمهراوصء21حةب؟تلا؟؟باءمهم!وو،أدكاة(تهـت

10ذ"أرىاأص!.اوا،ينذ)أت5و":لىا*خقال،،يخم!ةءا"*:"والةداوة

؟"*متوإلىو"بضصلمهداوة511!م!بفياةأءر4؟وار3ذ1،حنماآةصهوة3قمميثا

.12)،هـ4الق"ا

--نج::))ضانمءلهانزلاذىا-ن2ر411-ثنالمهبا:اكإأجاه"ف

!صارىإلأن،خلق!نولا4ثدثن!!ءنعألأابالاتابيهوااذمي-بمِيهتي-عد

!و!"بوءن،ل(،وأخاطاىءني!ظهجةلتدوالأرص!نارحماو)ث

ذ"،ليءنالإق%ماةا،مءنعا!ق)اادكاتاب"ذأكمففة-غاطأو

لبمات51لا":ل"وءزة*ال"ذعرأوس!ءىأنءنرث+عأأخقو!هاأءور

يختاله-ا1كلنء*ون3:تمبما14ةير3آ-إيهثنلةاسوربمجاقدبإ*حاأ

.(3)،هير3ءنيمةو!و

هـدي"الةر2نءجا،ةد"اوءمفكاةءننا"ريف؟!يلوالإالقر2نولأن

!لسلاةاا1!هلlعأءائانها!بصل(ةةاا.وروى"د!ن؟!يللاانأكا،.ورو

9اهئدةالما(r)941دة5ا،21O)4461ثلاَأاةر!(1)
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ا"تجعاتةمق4إيهدىن!:ـهتاب3وروْهتاءنبم،الهر،:مارىالة!كلمخ!م

الى3ويهدجبإذنهالتورإلمطاينمالتءن!ث%رئيولامس!لال؟"نهكرفىوا

5(1)،ء-تتيصراط

القر2نرترول!ءفىهناكثْاك4ْأفىادر6ا)-يماؤ"قةلوحو،هذ)

لةفىيهرفون-امسلاماعليه-ئمظ؟ءدينءلاأ،وحدينءن4+ة؟ا4*4ء

2نأقرأ"اللذتى،اتد!فواالاصطياد2هر"طأوإنحماوى"ل+ح!ةإلآ

ةيه!!بمجملموك!،4*ةءااو*"+ا.و،اء4اعو"رااالىا،مس"!حمتبماع

،!برلال!أهلوليحىم،:%لعزوةةال،-"ةيمااطص)اعنالخارجايأ"ن

ىأ-(21،نوق"ِظلاءأوفكةألهْهاترلممامجسآلمومنلهيهالتهأْترل؟ا

.-لال،ىض"سبلإلىق؟ادينءن"ونآلحار

.قذاطهـت)اباقهلةاقلي))قئة.!هأنلنى1"ةرا-ياقأءنثلوحكا

هرة!ظنمه3ْع!ليقهاغب!سالهّللا2!عندمنلز!،اللإةكليبا2حضه4لوهغصارى

:.4؟"باةقال،اط-بانفىحكلمءاله!ءن!ايممولأءدق،4عأة؟ا!و

منلأكاوأ3مرهـنأ))مممأ.زلومالء!.الاواةاموراأةاءوأأفيمولو*

"(31"...ة"صدة40أهءفيمجللأرمختهفوم2ةغو

ن!ا*آمإا.رل15و":.*الىةولهللهةولئرز4لآثا"ذهقلظر!بو

قاءواءاعهاملهإن-الإ.ئحيليوناى-نهماو%إ4كتبءالَهيولم،،بهم!

نوثصيرانهمةعهبى:يهءلىْ،نزلااقهة!بربلإا*ويك!لمرالهثروضعه*عا

بةيموأحتى:ىءءلى)مسغادكابابل51ياةل،:لىا*!ةال،ارو:ةمهباه

.،(،)مبر"تأايمأ.زلومالي".إلاو،لوراة

الثبىأتباعبو"وةالمبحلسانءلاقهءقو"سيههيْهل.ودْلاي.لأدط

*"!5؟6)2(الماي!ةإ؟!!%.،،*ء.ص،"!!.+16،أ!1؟(ر"اتإلدةإ،ء1

661ة!لماا(،)"-166إلماءدة(3)
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دإيهدي!مفصنوافي.ا،لإصلإمأكاوءو)أصد(كاهي!لابر،،بصهالذى

تعالى:قالوالملاماأصلاةسكفيه)أجمد(دءوإليهالذىمإل"إلادفياجة*4

!،ءصدقاايمإاقهر"ولإنى)ءسا"تل!؟؟يمءرابنعبىق،وإذ"

وءرر،(؟)،"د4lاصبعدىءناتىبرصولَأوءفيسبورأة11ءقيدىبين

د)أهوهرالإنبيلرو8صى.المتر"وعاةر6نالىإجهوندسيرذلك

بأءرا،"ةوفلد"تورهوالى،فأط+مال"إلادين،اطقي؟لدينظلال

ب"يبدو!وصوف.يمادكارن6رالة"وذلاثفوالءرثأمهثاءنأقه

اقهلظكا،لإءو"ةممهـنكلاثفاءوا،البشرث4بترى.دا)حكلواءلفا

ألصدور-قلماشهفاءوآإرءت4عنماءو*بمم"اقد"ناصأيمايا":وبلءبز

ورح!قثفما.و5ءا1نالقرءنو"ئزل5(2)،إهـؤفى!ن4صورهدىر

ألذىالحق*ملافه(،)،وشفا.دى5)و1ة!للذ"وقلللىؤءنبإ،)آ(ة

لهائ!بطوى"،َأإظبمارنزل!ذى،بين))ءقليبمو،امتالالي8يخهعوج!ل

خكيرياعر،2رْ،(.)"نزلهوباطقأنزلناهباط!و"،لقواء!هوايىسا+

.(6)،عكوِجذي

،أصفصءصرُا!!

اك"ط*أ!أ!!اايخمايىصس!
"فكا

6الصفا(1)

441فصلت(41

71.شيو(2)

1551)5(الإصرءا

*2101الإصر(3)

82؟-لزءلما!61
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لِثًثااا!صل

الامخبرليفىزعوهانراعمينفىألةر2ن

ال!ةابعليلمثأترانا!او8:"بلىقال

64النحل،ذيةأاتتا!ودىا!ن!!تيلإلا

ت)ثاراكبمونأديحيل*يفإقدةأرلوافى!ه،ابهض"ةر2نأثهتوكا

وهرطقاتءزاءمأيخابفى.اطقالإفيءلءلهفر*ة)أإلى"ةر2نءن

بهاحاهمحي-،اأندءين5-الإنبر+لءتمطوها-الإنبر"لقزعوهـا

دءينفيااد"يهوعمثهمف!همكاا)دلص!نتدا*س!ذل!اقرآنفةتح،أليها،دو

و"إل،سلطانءنبهاقهاينزلولمقيلهلم!بوالهصيعإقهعلىولوا4با!يئ

ءن!كل"وءدكا"وهدمون!،ب"ا؟4افهءلىر!ذبافترأءمحض

بهالى:يةولهم!!ل"ء

ثيءيىايرحولمإلىلأوحىأوظَاإذ3اللّهعلىشىاةءتأظلموءن"

ا،وت!رأتفىنو،اظاا!اذاترىولوأللّهأنزلماءثل"أزلقالوءنا

شم3بم!ا"ونابننهذنوتبرزايومأ!سم.ا"وأأصجمأيدسطوابا3ء،لاوا

دىزاأأوفئ!"دقأونو"شكبرته1ياءتم!تكوأطقفىير)قهعليققولوأ

بممعم!ف!م!نرىظلهورآوهَاوراهآماصولنا2كاتموترمضةأولآخلقغاكا

ءاكتغمحتنمل-صوإينعمتةطجلقرثركاءيصم83أخمؤصتمالذيمق

.(1)،نو!زت

غيرهءحهكر!:أوطيةفكذباطقألتهعلقيرأجنوعيدهوهذا

93،49)أ/مظلأ"اسورة(1)
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!وكلز"ىءلمأ!از!ضeإ2ناةرإءرضرولةرط40.بياوأ"لهرءتاترل؟ْه0

مجليه"بزلأوهىءزءوم*اكإعةد.ءنقاكااأويئ"،اءلىأنز!االتهأن

:3أ"كأا!ذه،ن(.بإفى"قأتولنة""يةتاإلاآثقاوا

"!الى-اللهوأن،4"لاْ-ل"رءز-iالإانم2زكل-1

040لأ"ةإث15-نلووةةعكلا

ن"ح"اب11ل51!باهلط(+ااألزءممذا2ْ40ر-فىأدلّهإطلأوقد

م"أ*ءأود(يةوا"اإلمىأهلهإوا،فىءى،ل1،)فنور)الاذلاثءنوفىالةصا

ءظيممثوابءذهـت4؟لأصولا،ءمححىإصر)طاوبد"تإلط4"ىفتالوةق

:4؟ثأل!ج!ةقا،ن!،1511وب1لتاصيةوميوم

هئ!حلاالااقةءلهودواةةولأآدية-فى"فىدوالابا!)ال51ياة

مة4ورؤحيمعصإلى(5ا!إا47و!طيأللّهرسولعريمبناعيما"ى1،ش!م1،.مل

إلهاقه!اذصا!-)"!رأ).ئمواءلاء4ُ"*ولواولأورسلهاقهإ"6شوا

.(،)،د"أو

اطقةةبرالقهءلى".ةولألى4*ءالداالدينفىالاتة،أءناللهنهامة

أعصما،!مه"ص!أنءن2إفبريلمقيدءون!اأ!فأين،زة!(وءاعالا

ولةو!و؟اةدعراوتح!والرلإبنوالاباالا+موثهمدو!11:اسب!تدءواأن

.3حفي)اتثليثأءلىء!ريح!أتدللا4ْأءنةصلمحرج*"،اءلىمحذوب*

في5إهلادبهات!"دكاو

،(،1حونثوأنإدلاافه!.او،أقهش.ا)!ص!حأنزهمو)-2

:*...".إلهسم-صا!ا"*!ح"،إبئأن!ألىأنغوبخ

1171اذساها"ورة(1)
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بهةاجا،ينلا"وارر.باموءْز،ابطرهم!الةلىمذءتان،رييةول،-"

ت.أأنكوءرةناآءن!اةدوفىت005نذهبءتألمطياوبسبكار.مده!ن

.(1)،000أفىكأأقهافيحيس!ملا،

16:16و41:33كلى،قهابناتْأ*يئباطة8التلا!فيتةولو

لتدكةر5:.ئ!الىةةالءبهقاوعةريمرك!لا2نالةرما.تدْانرءماةلأا

.(r)،مصيمبناعبمم،)وـهاقهإنقالواين؟الذ

4*لملاهتزمحميفراك!ةألاذه5صلإلإلمطءةو"3اةر3ناأيقظوةد

حي-،ال،و،،ةالالحقا،-يمحةولايهمإفاعاد،لته4بنرببزعمحيه!ملا

علعهاقهم"رإأقهذةدإثمركءن4ْإآإوررىةّللااءهدو)ل!.ار.إ؟ىيا

بنأ!!؟ءاياقههـال"اذ"(3)،أ"بارمقلنماا،ينا4ورtة01iوءإوالجىنة

سبحاذك،ل)فهدون5نأ،يئوأىفىأتضوفماست،ةث11ْاعصيم

3!آلاطمم-ةإررءا:،لأن!الى،،...بكلقلىس؟)ءاأ.ئرلأن*لىصعونما

.(4)،؟آوررىاقهاود:ءأأنبهأ!ربفاءا

.المسيخدعافا،ءلمبمال*سلا4علبءقترىJهـوالاههفلهدعاءص

وهفوى،2ءلميمونجضبه)قه"!قطنذر!أو،4."+يمىاالواح!4ألوصإلىألا

ءنط.باءمريئ.م،"االرفىوأنُ-ء4ءنرءان-41ثم،"ةار

اةساقفءَدلونان!هـبىا.كاوا"إحيس!ملاثحودبماأناور2نقى!ص

ا"حهمرُالبثابن4.لأآصسإمثرثحونأنءلهبردلم4إولو"يلايمص"!هو

6:68،76حنايو(1)

"!1.؟721ا،-اءدة"ورة(2)9

27لملهرةالماصورة(3)

ء1161،117ةدتاص،ا"ةرو"(4)
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ابلهرشرطصامإكءالة!لءةاج4ةةإبيشروابنبشرءو،ومادامالهبنا

صدام15و،اله!لهيون!!ءيرهإلىلمحتماتخ!وا،كهثرجمسدهإودبهاءةيم

س؟إة،ا؟مفرا.*كساطعاولةضلاتج!يفمحالةلا4أ!إاطعاماثأكل

جء!،8،11:تزز*إأ4إا*3فئاقهةأل؟إلهلاثإ+قهـذالزن،الإلههـوإذن

.نثا!1،اكص!ديقةأء4وويسلفىقبلىمنت("ةدلو!عرإلا"ريمابن

ت.بدوز%تلتؤفكاوناْئااْظرتمإت)لاَ""م*ينيفْرظْا-أ)طهام

.(11،"ليايم"ءثجءوهق"اوأ!ىفولاَْاةسآ"إ؟لكلاءا)دتهدون

؟اللّهيمانالإ*ليإءساْإثإلىأ-لرصألة4وظيمةق!ز؟!!ءءآء4"ردةلم

و"و"يدكا.

11،كاةرةالوثةيم4ىب"اةعالىأقهابن،!سبحا؟أنالةول."ةرآنخ"رأكا

اللهأبنا،"يم!حانصارىاو،ات...،:ىل!مبةةالالسا؟44الأ*!ق

.(2)،!قهل*ق)وكضالذينةوكلقفىراهآعيضايأةو"مولافذ

فةاله4صا"لهس؟إوولدلهبعونأنءاي!22ناةرابمىْد!او

لهفجنولمولدلهبحونأفىلأرضواا!معهواتأةدخ،ل"و!زفقال

.أ3)،4ء"اص

،"اتاسهواعتماةظاق"صةطرانكادتالولدقهجونأنودءوى

حمنلر!قااالواةو":4"ا"بصلقا،"داللجبااق"فو،ضلاراو!ةمفق

مخروضرالأروؤ"ثفقهـئهيتةطر!)تادبمو"كادإدآث؟ئا،خميةدولدا

175،67هدةالمارةدسو(11

103"إايىويصورة!2)

(r)10112ما*"ألا"ورة
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انكل"أ!وةتضذأنحمقلرإنب!ىوماولداصنلاصادءوأن"دالجبال-لم

1،عبدانهالرصفا2الاالأرضروت)و5-)افى"نه W).

7)آو"و،الولايةدارالى،واقتادوهبهحمواأءح:س!ا!أأنؤهموا-3

الى!سبق،وتو،ا؟ءلميهصكواو(!ئدر8ة"اا)لأءلهاداجم!و1ءإسَم،ء،

رىءالها،كانانلةدر"4والتدى،4ا)سشروالز.اكبءوقاصايبأ

،-اذاإلهىى"إ،:يةولهلهاه9ساقباعال؟صوتبربهأستغاث!دلهب

..(T)اوو!أسلمثم،ئكةتر

؟لالأنا،5"بارتوبدوصىإ""حي-،ال!ةالإفييلقأ؟لهتوأهـكذ)و

4وحذةفئهةجماأبرز4خأص؟قةطوفيهلاكلءةخَأاامهإب4ؤههر3ذئ

بالذلأديحماطضونم؟؟نما،اطزية،!تهونها3"إمأساة"ضويرنى

الةوس15ر،"صو!قمئ!ءنزبااقايةوي!بمغرةلإهاوا،4+أه"إقاماروا

؟لتترهوى!لايم"كرالةر1نبىء404السليالطباعله!"صررىأنطقأو

حسالحدأ"ذا"طنالةفاحف!يف،ىف!أو)دس"وأءلمالذى،أ+المينأرب

يمةةsليا"ذ4!وصوردءت،إالذىو""مام،ل*"الأن!ره3تذالذى

ولملت!قيلما!لاماهاجهأ،بحأنالةر3نيذعرة،اكاآنو:!ا1لمتقد؟س

اقه"فياهةل،تهانأأويةسشرهق"إ!اودعهوءأوبأذىتصبولميطب

لهغو"و"ءبئتروناِمع!كذبأتعالىةقال.ن!%ان"منهل*"رسبحالهاق

واكق..وءاصلهوه!تلوهوءاأتهر"ولمريمافيءبىا،ص.جاقتلةأنا

.13)،000ح!ج!ءنرثزااقهوكان)اي)لهْهرفعهبليقيناتتلوهو،ءا،المشيه

.9.آ-88مريمسورة111

ثى3وظ-هـ1مرةحمطثِلائا:يب4الا.الإصىاطترأجع!2)

91ثوفا

(r)هـ\571،8افمما.صموبىة
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ين*ا،ماندءةسةطءإْقلأاللّه!ذشأنتط!إنه،1ن؟ةرإلىرظْاف

ءى.ير4ة!ثم5فىندا*،ا؟!زو،-طذ)هافىذق)اموذتةاJAهقيلد"صجنالأابه!:

،نا!واءننهـوأفارمتافىنهورصوت!وذلة"مسفوءلى!أوتاءنه""*!سا.

جمةدالها9أالأةرهـت،ءله!صللما!ع)انمإيةرةاوصعاقزأزرااقوأو.مب

ر"1مءرءصرةنرو2تظام!إل،ثماافىبأثنعأصليباإلىاعصيةوالذين

ءلىصلب،وكلهـ151الممسيحءن4؟يهزأثب!دثتالرةسقْىفمعه؟ماب

32!إوا!2"بسمم3اثهاثى11ساةمل-،ألون"ئاهـ4ر2أإظسوىئ*ء!ذا"ل

.؟،زءوما*

الدين،يرمإلىأته*4وءنهوء-نزلةةوةيميهـلهفإنهناَرقاأاما

ءضفيكإنىى"؟!ناياللّهلظإذ"والمماندفي3يئلدكالهرو؟صرراضوالذلةو

الذيننرقتبهوكاالذيمقوجاعلىفىروا3.الذينءتسلر!طءو-الىاة*لمث-ور

.(1)،4ءالةياميرإلى؟اقرو3

قال"مدوانكاءتو"فىظاو"لاءاامهاكاذتالأرضءلى4ة!!امنإن

وءد.)قهةصدق،أءوتويومولدتيوبمءلىمال")او"مير،تلاالةرآن

..)امسلامءإيممايمر5!.ع*-،اهل،و"رمجبدهأءداء4ءلم!ر!.و

حو)!أن""طاظو))؟تواا)يمودوالشطبان""لنماا؟ألاآءمتز-4؟؟

وْ!ذواعو.وصاالولإيةدارإلى-أعطوهوائ!م4عليوثقه"واْ"بَإ!.ج

.3ابند1فى-لإ"جيلراةهر"و5بهـكاالمةءىالإءدام"ةيه"آ

صاكالإءن5تم!نواأو4علبقهض!ةدكاونأنفىتيمالكؤالةر1نو

.الةر2نيتْسضهكنiلكوفيبهد

551انسررل2ةر!سي(1)
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لك،+مم"4*ثأ!سانأءسكوا؟إأنمعلييمة"كلالاقي+دلالأولالموصحفق

غ،(1)!م"لثبهواكنهو:اعوءاة!تلوهوط،:تهالىن!الىا،سيحكشبه

ح!تيةقىهنشدفىاوْاككاوهحأوالذبنلهلبهحوا51الذيننأ؟مهلمين

.المسبعو5ر40كوْيا"ذىان!كيقين"ءايهنفلم!،4شضص

؟ءك!ءن4ةم"ام4ءةشكافى04أ-تاةواالذينوإن،:سىحانهةقال

ق!لاسب!ا،4فالته،(21ابا)قهرفعه؟ليقيعاقةلو.وءا؟)ظناتاعإلا

ممارر"1ءلىثبهـ4القىقدالأرضفىولاا)"حهو)تقه!:هرن!مبهيلا

..الةدوةتات!صاو،نتهخياجزا.يلقىصثإلىلهساقلحاقايذالتل"وكان

نأاللّهدعكاانبعد،بهألمتاىاالأؤء4"ذهمنوءههطفاه4؟بيالعظهع!4

"ق"اهلهكاالتهواصتحاب،يةا،زراليكايمفيةبمذها،وتكاسءنهيدغ

ص.(3)هةالثلا"هل؟الأا

.-ءتو.وذلك3صاءن"وهوب*لموالشك"لاعدلحانختطا!ناو

لو.4ْ!ب"ءسحلم"القتهواجوكلتهبممعليالةوهاى11راكة""إلاأسئلة"لال

لريخفىجاءءاإدثلاَفلثننمار،وادا.ته4!م)ت!قيقباْئ!ملاحت"-،ايمو

وبم"وإصول4ا)سهم!ئهو4ألكيها!مؤوراصم!ب41ءثء!دأ-هتر13)ا؟نولما"

لمقلتإن"مةالWانافةلادءجأْئهكةتإنن!8،اةءتءام"إلى
"+"أفأةاءبعةقالي..+تطلةوْىبىلا،كا"خيهولااتأ!عوإنلابصدةون

..-.َ.(4)،"هـوأفاأنىولوندةألمغلهمنةالاقهأبئ

-،ملاءانتلاقاْإيملاطسفسمالهس4*لاإلى4إاوجاؤرممصآوكلؤةام

*!فإو)جوعج!"4ادكا،ةلروْ*عهلمء؟يلإعأس!ةالي!ولت؟أوةالبه.اجا"يمود

+""12"ا1!ل-..هنلا-ذإلا"ذاءلة-ئأجدلا

"9"".157"نعسا59!(19،2)

:تىمم2"اتولو"41-صمي14:330وصةس45-"26:6ءى1؟فأر(31

-!-بم7"اةبم2:66"2لوةا(4)39-64
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إلطأرصله*5+،"إيلىالز"ل"لسبمالىا!ليلر!!ذطسk!!دعفلما

عثيرم*؟-دسومرأى-4اسأر-الجىليل*طآ-دسوءير.

احيفةاءا"ؤرى!*اليعاند،05لإطس،إلىدهور...؟ثفيءبجبه!

"ذافى"د،أرلمامم!قفتقدا؟اما...3!وةالواكمبا!ظماهوا

إيىساتآأرلهرنىلأيصأادوسولاهيرءايم4بهاآمفجون1،ءل-لإْشانا

.(4.11مةصخالموتقح!""؟ءى*الا5وبى

أو"8"أولكافيم4أطلة؟دأنأرإثت)رء"لاثلإطس،م21وةال

إقىءله.إبيناا4LAح!ص-

ضو:4،ا؟ينت"راقااةورلياانره5ْ!4؟تأأن،بَاناءنناْط)ب5إْةاو

ءجالمسص"ثدونفىبام!خأدون3ءتأحممأيرىل4Aءإعو؟ين4ءلي

اكخاذلا،ولهفذا5و.هل؟يب2اواصا:لاعلوظأ*رباد9ح"مرأنأم

فىيجزجان4ءليا،مستمحؤ*!،ن"*يئْقمكأدرثأن،ح!يالمذكررآ!همامن

)ا!ثة4م"أ!قااو،-قهاعةكق5!ل!صورح-،ائقجرأنأنةذلا3فآوااءذهنةل-

كل"مصعوةقكا!أثمءافى!انى،رضرره؟ةَضا؟4ءتوء،،4وحكاببه.ربأهصلأ

وظلهر،2دا"،ق"وا:)تممءوء؟مةكن-ص؟أ"-أأ!ضنيإءامىل؟ط،اأنءقخ!صةأد

أةد4ٌ1اةءفيذتا،4السأطلمونْ؟اذينأنذا-ك23"طاين4صلات40"ءمراذ،كا"

يمأ"كرأر2دنماة"4:ءصحلاثفدلماينز*"*.أدرونةلا"+شامنواذلاثر3ذ-

..ناءلاز!ىل؟ةتمس*فى.

"ةث*4فىاشكارهـصدءلى!دلادىان2ر41)نءالأولطا،وصحوـهْاْد!

!ى*لي.لإْاصاصر4*دعوأا-لاماءإء4المسبج!

نأيالذمييمةةوزحدا.!آرةلافى"ةروىْداأنىالةاآوةفاأءا-2

62-ا:123"ول(1)
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أعينمحقبئاقةوأسطتهايستطيع4ص("ةوةصب!انهاقهأءطاهحب،ا!ْ

عليه)إقبضمنتقاتأن؟كانذلدوءلى،بهالإهصانثأرادواذااناص+أ

م2جهاذءفاثاههلإءس؟فاعقةتإذو":"خالىلهبوفىلاثوذأعداء4

.(،)،ء.مقيسصإلاهذاإن2ءفياع!ررااذينزقاللبيفاتباءن

لهأرادها)"يرالذىءن4%5،سواهر!"هنبعمالاالذىاقه4ذت

كهلأااهإبرآوتىاإ-جاءز"ء"وصا"ب2ةيبلاو،صصوء4وعدأز."أ

!يرأنبكارة4فية"يخةخأاطيرآ4"هثعءقالطينيلقالذيو5و،صبرلأاو

إذا4رؤقيءداالغاصن!ءأ"-لمثأندسظيعأتضاهنا،وهوأقهمإذن

وإذ،ء!هـالى41لةو"صداقايونلمحاع"4عله"،إقبضاإأوآ"و--

:،تا*؟*أبا3"قيإذعغكاسالهباإءس.تجةفىت

تلةْاممالمهى"ذافىاْءجمالمق"اءبياالأ"طثةإس؟،؟نةاوةد

يدونويرإظمارهااللهيديرالتى،ئي.ةطا،مالمبيالاا!يةوصثحلءغم

+شهادالاسةهـدْا،وضع*الأولء.هنء+فافئئت01،*اهءا؟ْ

إذا"أوادوا"وأكام!نأا،واضعمنفيقتوحةافىجاء4.1ذلأث

هنهإونويةتزالهثمرءت4"إة"ولهنو:صبولإ.مساكهءإء4مو"ملا

بوانعليتقيصون14كا-م3ايدءنتل!ةإلا"قاحلة،م-!يثن

قدآرهولهاكا4ْيكصوأ-ةأن!نءيريلين!ممنيئرج؟اديمعاذ-"ءةترص

.(2)4إالإهـاكب!ةطيهونولا4ْو؟جدةل!بئفأت1ْ،

أءينهمأدئهاءسك4!ل!بقلإ"يمق.أدوادوالهأ!غا)ةول!ببهبنص؟ااة

هرذكان.؟؟،زاءس!وا"آضرءلى4!مثأ)قىثملهتهااي*هملبىبةوة.-ء:4

011ا،صاءدةصووة(1)

.8:9حا!صإو4+7:30،4اصطاتح!ان"ويل:!ةإذاولئراجع(2)

10:39:وإصطص!

http://www.al-maktabeh.com



-356--."-

!نصوصفىالننماراعادةالقارىءمنأطابى1،ءاع"4أمامفىلالىى

أدكويم.ن2رة1)ثةينإلىلص51رة5بهدءىةعورةالمذ

براهيماخايملمهولنهيهلطدماةوله4هـر2فى3رذد4مه:حاْاللّه!إ-6

منيتهذرفى"ء10والإةو!نلاءيذثجهلان4)أصن!"-ا-لاماءإي-

ص-!ىهلإة4:لهل14ذ،علي-4ةرضهإثمرءإ+ءهدءاالله"تبابوا،ةءده

اظيخهافإ"ر)!،ن!،اظاادوق2*نمطينلاصاثظذرق4ءوالإءا"نبوة

وذفه،جاءر)ا"ذاقىقيقفىادإيصااةثل؟ث،اشرطو5أكهوةعمدمن

*الى:4اةو.فى

"J:aI? jiتالهإمامافاسجاعكإنطئالن2!أت!!طمات4إ"رإبراهيم

.(؟"،"ظالمينخمدىناللال!قىذروءن

ن!،و"تلوها،سه*عءن)و&فلي"(؟لأا!ذعرنكاثووابوار

"وله.مناو!ىف؟والهوار"ة،عايهةبمض

بوح!لي16لأثادىوالةواا+ةدءو"يائذ.+،لإنبر*لي7أ*ول

،(2)،إواهرواتلاءيذكاثماتركل"يذذ...حوهأءو

تسلل"فيهيمع11ي!ر!أقحراة،كااطوار.يسةطرسان"ى

يجور"48"ع1T!ص"و.فث"وةب:ح"1""يعحث-4ة"ح؟س؟هرةيماةاب!متالى

ءلا:4اوَةإا،ث!كهذاالإفي"لي

124بالإةرةسورة(1)

066ـه.:26قا5(2)
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،ثةجاوية4اثِإفياهتالداضقخارجيا-جالسم!ة-!كارْلهطرصأما"

أدريخ!ت!ا،ئلاالإت!ة-دامةأفكارا؟إيلية-وع!ت!كت"أو

وه!أكان"ناكلاذبناتةةاأ"رىةرأالدهلميزإلىجخرإذثملينمات!و

فليلد؟والر"لف!ءأ)ستافىبةحعيضاأر4الناءسىةا،؟-وعخ

تظيركلةتلثفإنهـفيمفت3ثأاتْا"قألبطرسه!و،لوام؟*أاجاء

يفْدلاصاحرلاوقتالرجلأءرفلاأفىويحافق+اي"يةثذ،بتدأ

الديكثص!يبمأنقيلإ.لث4ا،لالذىء*وبكلامةطرص3رحْعذ

.،عصاقيإا(زوثبئ!رنى

استاذ،ءنإطرصت"و،ح!ثس!11يرأأتصوهذأبمدم31صاله!ىب

بالإفييىازوصل*اثثز(أرفىوأئرساصلوأرسلهأر!حالم!إنلونوية!انر

ةماء)ـهذهو،كذلالىحب-،اكارْ"ثلاسا"الوثسلأئمةأأللأءك!"ت!إلى

حد.يتهلذ!-ال!لامفكالميه-ميه!)ريإا!اطإكاأكلهد))ئاسفى

لعكمأةولااطزهيينلا"وار،لعبىأنأءسنه!أالأْإ%يلتذبهرثم

4-علىش!لوْءاوكلهط!)اقااحو؟رلكحونالأرضءلهتربطو!4هاكل

أطرأمترربمقم2وةوصمم"و"أنهأىا"حماء،ائلاءلوألارضريلأون

:هـيخردا)بطرصا"،كنيو،ونكايمفاؤالارضقالحلالكلو

حئ+:ا*ـهأءطيكو.*كةبىإىأا!ضرةْه"توءق"طرسثْأ"

)تي5-"فىطاتوعينجوالأرضءلىطهماثرةكلاتو-ااهـلمؤت

فىهذهـآماء4و،(2)ا"هواتاقلاءلوتحونالأرضءلى.مخلماو!لهط

وةاله،،ئ!اسا؟قأا،رجعقةفي!إطرسب4خاأنهمعأيخدأالناص

57-26:69!ء(1)

16:18،91ءى(21

أهلفيِلاا-71)
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بمان،-إلتهبماغتملاىبْاللىثرة55تْأثءطانثأءئب!ذإا:طرس

.،(؟)لاناس

ءنكاوقصب.طرص2وءنيثيناراطوصف9و5ذا5مجمانذإذا

ءئاللأالناسفى4ءأ*إلاةأنيةلهرلاحريمأ"ة!آفيكانو!أذا.ا،لإفيءل

فءإخ!ولهمنو،اظ!و!ؤلاء"*طىفمل8ابر)هـبم4مقذرتالنماا،!ن

محشته؟رةتلهإطرصراك-؟إو4!دثوةتقعئهوشؤإيهم*ح،ا

إفءأيه"ديخاا0أن!بهيد؟لان،ولءصدةا2نالةرنبهوبمذاوهـل

و)كصديق5نماأيهدبين*لمابىَلتمهدلبا7ناقر1دو!ق،لمذن،لهةضودنيا

."غلوإ!ئ،االإنبرل!ذا5كأيرىل+!نإل

جم3وكان!لاحةإ-4اضهدكانذقىد،)س؟وءرأءنعلم!ءواثضىأ

صفىطر!وم2يةتاوا)سبنإلىلاجاورءأسابا،سهحن!*ءؤ،اءرو!واليءلى

يا،ونترواءصفو،مجدهونوكا،(4شتبولمسبحبا!دكا!رإثلاوجدثف

الرول:اعل!بممةرقجأء

ا-لربيي"لمدءوةتلاءولات!ددثةْعيفيللمة+وَلأنْاس(إوإول!ثاأءا*

عاتاالج!الىلهقءثدالى..لدسار4مةب)اعو4ادكاآ؟سرهالى1ةلمهةدم،)1،ممههع(

الىءوثةينم!3تمسرة،-ا.أورجألاتي4ا!ظرهـتا"إْأد-"و!)ذا"ى

،(2،،9ورث،يم

ففسهىني!صد-،هوالأبلإلىمجمةوءثر"1ءرضهخ"فيوثةولى

رجالا"!محبرونالىومسل!اهةيداا،وت"ىق"طرهذاواصط!دت8

16:2rءقا(1)

9:1،2"ايهال(2)
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!ح!"اأفيأالذينأإمسيض"ر"يع3أكجثةوبخيماسأثثاليي!ىكدكا،+.ئصأسو

7!رشال!أالى؟بخنينط!تلك!لىتىدءشقذهب!تالىةو"أللر"ا.ل3!نءأت!نههأ

،،(omقبرايهااع!!هقيدين

فلأبئممب!،رئ!عليهلهمثههر!وشابر-لإلهؤارهامجرهمقكان!يفد!

.مةدس"كتاب

لأعالاشمةرفلميدالجد!ه"ي!كر.بعهـم!ا"بنىمجق!خ،فصكايف

و"ليةواماما!سولاصارس)وةإنءتامبر،؟برالي4إالمذب!+واومها!لي

أهواتىاةالةور4ئز4لمغيهلْاصرأفىمج،ةبماءنأءظيم4المسي!طفى

،منْوإهتْأمالؤاجتغاباوامرهقنيهابماوالمحهل،بهاإلرسل!ءيىى

تظنوالإ"لهؤرعبىءنلم!بن!لائعهاةي!لاول؟شراي!هلواهىب.اقءقةتقروأن.

.،،2!كجفيبل!ف4لا-ممتهـابيا.الإْأوسألاهـوفىلأنة-ءتتىْفأ

"برو"ما!ابماالعهلوذمالتوراةعابقدلوَرلابواسواص!

.الغاهوصتي،!رهعلي)العه*!!أكقل!سئهبوأنج!ياؤمقيما،نإقء،خزة

زبعهوءن"و9"ب"قواتوراةاق!طءنإو"احطبذأ\ثخرجوةد

ءنيا!طاتثمبملامنءلمعبرن،أ!وراةفى+طقد8والحكتاباقه24أت"

.،(3إ2مين"شعب"جولوةةبهاا*بل!غاءوس؟

الظفةهؤلاهلهتئاتصحدإنلي5:الضآنفىةو*ةاةا!اعمدإلىفودو

أؤن،3ا!لأوةد9أتءتحدييننأ++يفإلآو"وراة"بولم.لمبىمكلوا!فا"عين

22:4،5اكلال(1)

.!،15:7ءتما!2)

27:62طْف"(3)،
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+-9،ن6رقلافىلإبراهيماقهسكهديح!ا)فتاو،4وأقر"لاالنماالمين2آببرما

.(لمينأينمااعمدىيىاللا)ةاليمالعكار

"،*أ"و4!طالى*الواكتابْا1ل51ياةل،يمال!يلةرآنث!ول-7

.ءبمضا\بتناثخزقولاثهيئأبهك!ثتولااللهالاةمبدألاوببكمبيننا

64كلرانالآ،أقهندوءتباباأر

افة*.دةءباإلىقو*"ة)21حتابوهـنم11ل51يدءواقر2نأأن:ى+،ا

؟،لأث!ؤذوأمنأ"د،وألألهكأواحمنولملدإوولمةلدلمالذىالأ"دالوا"د

ؤآصذالسي"*ا؟ا؟أرئر؟)اءنأوذ!تاواتست!بر"يصلمةإن*ادونت5أ؟ابأرالهءمر

.،(،)صركإنيغةرلااقهأن،أبد))قهيغقرهلاالذىالهواحثسك11"و

.لوهـ(":؟ةول4ال!ريمالةر2نلاثبدفا!إمخا؟الربع*-،اءوثدلإفييلىوا

.،(3)الربا،سهحو5مخاصد)ودةن،دءفىأ.يىمادكامملد،و

الملوكء.-+.لكىي*"و)يزالهزركالم!ا*ا،مسيحص)؟دثد"ههدلوثةو

-*جوالمس،15ثر31وهانصوصءقذلكبئيراكا1،(31بابألارصبو

هَهاء:ادةالىةوء4دعا؟لبابالأرءثاإربئمس،عثدلم-ادلامءاء"

الواحد.

03الإنجص.لهـنولتديخا،ساء!دقابذلاث"ةر1ننجةآل

ا)جتإده-..هjا4*"ؤثانإ؟ث!ركافيما،"الشيم"ةر2نإةول-8

""!")ةوعواجنواللهندوءنأىداءه(أوْو3كاغاصة!ول!ما)توةوالح!مو

2:11)2(لوبا1165اسمذ)1(1)

)3(،بء*وثاوع!2:ء
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حنوواأنولابأءرعنو"ردت3ءتمبماعلنير1)ننعلوةتم3.ممانيينبا!ة+

نهرأنل2،ءسامونةتمأاذد!بالكافىرإأث(هـرآاإأرباوالغدينلملا.ى!

79،08!.يرلم

الحضقىواىلجه-السلامءيى-حالمبيبرىء*م)ابهذالةر7نفا

ء!بادةأوالتهدونصعادته!)إاكاصيدءوكونهوهـن؟ر"*لمه.ء!

تهأسظالذى)أكاذب!ةولهذات2ناكرذقدْى،ءاب؟ةألاءنحعنهيره

جكنلمبغيرهو-بالمسب!حئأ-كان4إفئ."كلالابةوأ)يم4لأةاجيل"ا

أبجدأنلوفاوبذكر،9الو"وىءاخلقكل4اةاى،،1)ناكرو3؟ضىه

-المذببأثز-لىقا،ةيمةولاصلميباءلىهوو(بار)هدلحةدنبينحَالمذ

هذ.يسوحالربوبهع،تكهاكاوفى"ئتمتئياربإذعرى4ْ!"ليسو

أةولاطق..،4بدعومت"يبالا2ةة.يالرب9لهدءو"4ءلهاءنو4؟9ادظله

ب!روا!اصالراعمالمنةرفىو؟(3)دوسالقرنىى!مت!كاونمالليمىبْ"أيمل!

،3سأ،!"وراقبلبوعاوبأيهاو.ةوليدءووس!وهوةأمصصةايرجمون

اسقفا:وس0!اصلاة!صعوةد-،(4)قايمينعنثماقا"ي!سوعاوبا-وكان

نيةانرسالتهققالحيث4،لهواوإضأأش)و؟هته؟كا4ْطلت..واستجاب

+،(5)المسيحبوخ%إرنههـ4":!ثوس!ر-،3الى!

6".أنىا،وزييأنر!ةتا"إبئاأ*.002؟ءةجَارالمسيحَأنازءهو-5"ء.

أحىرءلىيوزكللماكلوطبا،،4ءالألوءع!فاتكلبرفئ!"!الابيماْلفه+في

،.،33؟420*"%23اقمل..(2)/1:30!ت"ري(،)ىَ.لم."

7:93اعمال(3)

برلسفىجلسلبو"اوثفىد،اوالهْهاةظر-:ء*كا.و.:7اعماذ(4!ؤ

:14:14الثافي)5(!كورتةوكى irjr."--؟.ص/م،.؟
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.إمشقبلىةد1لإبنأنإللىاذهـ+ويق!أ!ه!ءتجمذالى9،،إلا"ر.ءلىسروزيماثاين.

!؟بمْهق16.ر،ف!ر!وةأنجاتهمفيرلمو"يمهخ!يام%طاءلىأقهانلىلا.ي!سا:ب

ءقت*يأخذأنإدةلاعولارةور!!للةداء"صلببءلى4بذلْفظرمب

ولمالإ!4لهبهةوا!ؤمةكنغيرن!ةر"ء،اوا!ار"!نءقا!قسهتصiةه

"ذ!ءقلهق!أزللأفهآ)!لا؟ق،ح!إكاب.فى،عليتقإدنىللأئبظقهد

عن.*لأ"لمعصا!"!

!بخ!أعذخويماوتأ"و.ذايمثةالآبإن!ك4لأة":ثوحةاولتة

ألدئيوتحموىطَءأقدلإلآ!أحكلا*بيين"ألاَبلأنءا!ش؟ءنييماأيضا

.19)،لابنآ

ةيبوو،تعالىونهسبااقهغير!ءإةبىآدط"ا5-ا4ذةدطص.ابالالزءماذا5

والذ!-بقهالذىنهلأ،وحد؟اقهإل!ا،وقىي!جمأقكانءنكاةئيالإحد

ج،اْةواممجنأىفىذوةفىقالعبقالق؟ب!تطحلمواديح،ا،وتإءديي

.)!لوقات

ييمهتةوالا!ألاوالأزضأاصهواتَمك!،:سنبخا؟4)ْقهكأوْ

.(2،،يمذ!فى

ألمسيحكل؟أن4ءمايةخناوي!عهدوايدءواأنا،ب!ىيمنحط"هس؟ولم

هدحماأو1ه3بهوأو،يا"بمرو!إبى،ئساجاقماأو!رإوي!)ججر!وأضهمبرب!ور

والأرفد7ثأخه!سهبرخلق؟فمهـمج!"فيكه!-3:تيِإلمت*%ل،كا؟ماأبرأرصاوإله!

لا؟مس!يغكانإذ)وءضدا،3أالمضلينذ"بءعفتوماأْبئءمهمولأخلق

زمآميمذشَكيف،!سالأوبر.الإبداععلىالةدرةلديةويحت

لإح!*ذفئليس،كانتكانرببمدهاأ،وؤفىيبثهاإلاروأخءلالسبطرة

من،!لأتالانر"ور!(!أ2نمْ،21،:5،يضا()آ.

.،،-!لأ5،لمالكهف(3)
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يرةدثىء!ا3!ءوهو.الملك،بيدهالذىفبارك،لهتهارالوا"!فه9لا

.(؟)،علان-"اأيملوآايم*اةوافىأ،وتلخقالذى

معدودة"(لات!نا"شعيدعليوةحبماب"يةالمسأتاعأءشمماور

4!ن5"ذ.إ-كانو،!*لو4وثثوقدر+4اقهبأمصتىو،اإمضةيهاحيىنم

*تنةش31ءفاكالعا،ين،ول!سربر!سولانهءلىبدلكرءؤةلهاقهمق

تعالى،أقهقال!-ادلامءلميه-جي"،):قذائية4"فى)طلقف!سبى،هذا

ءنهاعاظقافىرةآءت؟ية"ئتمتدافىائهل)ءسافالىورسولا"

الأبرعىو؟عالأوابرىهاقهابإذلقط!يرنفيكاوةبةخفأاطيراكمث"اطنِنأ

.(2)،اقهإذنإا،ونئوأ"صيى

فمذأالاَباقهنةدوالأءواتسرساب؟ستةد".أوهور%َالالز!اا!أ

ذ"أيثمهق)!حللأتو"ى"ىنةهـ4ويمبأللّهيخاق!فإذ"غسريبأءر

بمهيد.ثمالحاقجمدأ*أءن،ةيرهأو،"ابئ!ا+كانْ"وءيرهنةيىاد،زمام

ثجغإنم!.15براو"815لاقهمعإلهأ،والأرضافىحماهءتؤةآيرومن

rصادمن ) e).

ءزؤبلهغيرافهلأحدالخلا!ق"سابكاونأنئفىيم"حرولهةرآن

فىياسبسرف-11"لامب)ء-المسيحان؟ل،4أالدينوثومق

هل"رلاوجل4أيمأألرسو،ثهة-4أدا،4ةدفىءقالأ!ث!ادألىاما*وماذلك

،اكليوبماأعلمواول،ميّقاثهولدوْأممم!أة،!بحتبأفدىءنثشألونصهوف

انججض،ءاذاةيةولارسلاقهخ!يثومةفبأطل-يبطلوأطقايمحق!!لو

ث!ادالأءإ،ةلأخ5-!الإةول4خاصبىب!ءراالىاططاب4،"ويقصوفو

إلاأفاوءاءفىرتشئتن)وص!عت!شانالأءربريىكاللهت،أكْأ

"49ان!رل2سورة(2).1،2الملكصورة(1)

(r)901ةقلمااصورة(4).46"تلرة!سو.
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دوسث؟الأتبملمبخإولاأالرصبةصهـ4تم"تصصابنالذطينا)صاييكنسءنعبد"

ةفأ.ولراكا"*صيرير!ضءنء+كاأدثت

أهمقى!"واغذوفطلافاسهـلمتاْسظ!هـريمبناى!؟ءإاللهلمذقأل"

ص!تتاإنبرقلىس!!لاءاةولأدتلىح!ونءاثمل؟اء:"قال،التهدونمن

ا!بوبءلامأت،اإئكنفكؤءاولاأءلمى-أكقءاؤهلمdت,ءد*"!أته

شمبأءايهمت:3و5إورري/اقهءبدرااأنبقاءر"15لأإ!لمك!ةلمتها

2*يىثءى.ءلىكلتْاوا"2ءاةيمبلرأتْأت:3فيتى!+ةلمىا"!*ة!ش9عا

ذا5اللهلقاحميمافىيزا)مزث.أذك"مةإ"ققروإنتبادكا*يفةإبممفعذ!أط

ء(1)"*28دص6يئةتاصاا!ح،"وبم

.(2)،دا"رلاةهلهءن"اتةدصولرلاإءريمابئح!*-،أءا"

!3ءهذالنمااذين،لأيت!حهـم5داالأثآتومئ1،وقف4"قبةهىذه5

.الد)ر)؟("وءم4و)تأدئةم"و

4رأذ،ر"2قولاثوبمكانفى!-وثذ!ج3شاالإالإلهأنز!و)

سهكلبم"ينالإدا*4"ص8فىو!لاث،2مهـرولاسلأونؤرثبعا4.أإأ"برم

ذلكأنءلىصىا!ه1ى"ء4ن!"،ن!لاإ):ا!"4احا*ب.اقارو!ة4"أرعلي

كأنلاؤ4"؟لأفالإهـذ)داذا"ظ"ورءقاةجأفىلهالوافةتهذيروإ"لاف

ةا+لا:مج،،ءردوذد.8.-.ألاق*روثررطلهاج!ةكرب*ط11هـذ!يياعناأ؟كن

ء*ممإصهتذا؟أأءاو"كنمة-مكلاهةر4)إلأنحىمص،ع!لاةأر،اَء!صلةد

.(31،يخأJSممق

75أةد،دا(2)؟19-116ةد،101"ورة(1)

25أ،ؤءن،ةصوأ(3)

،7-14:3ومرةص11-26:6فء(4)
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"*ررإلكا"صلاونلاتاحلاوذبمةارأناقهءتئاثبماصمران؟ص!لاو

أدنىولارأ؟ههموهوإلا4ثلاهلرلا،اه!ئاراوهوإلأأثنينكههاصأنه

ءههم"وهو!الأدْلاي!نأكلمر"ولأ

الا4رابدثم-و،لاخممصو5الاثةi;:نروىولتكاونما":لهعالىقال

.(،)،أو..اك!ةأ2!عمءولااعثرأولاث"ذءتأدفىولا2ع!ادسهو

وهذأ،ما!ا؟ويتقوم(3أعيوو(2)الحاركبتركانأنهاو!عزكا

عنيابينق(.)يبيتكانوأنه،(4)4"بالوهسكدمعليدليلا1نالةرجملهعا

ح!م؟2لة،%ا!يكلصماحةقال!يارف!ءوائ!فيهأةلمبالذىاليومهساه

؟البيوتءنيهتفىالإلهإفامأن.قال!ل

لااقه،نايد"!الوولا!رولأنومغ!ةلةعليهلايوكأاظيمأالإلهان

استرىقدبهالى4.وا(6)،مر.الو4ةَهذ"أئالالةبومالحىهوالا.،اله

3ألمحارءلىا"توىممنهذاف!ين،4عليوهبتطحولأى،الهرش،ملى

تمتبرى11مجمالالنرحي"صتءنالةرآنؤسكدهمماالكائيرو11!كشيرناك5و

"وايحمدإةوأدر؟نأرادولا)كا"ىتس!؟)81ءيملالأ"ذهانءلهقددلا،

إفيينمبوا15:ئماتاا)طامب؟فىىلاتل"ايو!،4ةيمالهْةأنزلبماالإفييل+9فك

.(7،،ضادقينعنتمإنهانمةراو"15قل،،"ا!يقى

هذاعلئابهلوأن،/سييلهءنضهلصق"الي!دئإناقه!-أل

!؟إلالاةوةوالفير،ولا"ولنعمالمولى2"إيهادكريم48"ولخالصا

.".11*فايمالملي"

11:7ءتم!(2)7دلةلمحاارة!هو(1)

.11:21وءرةح!اA:12،!مفلى(3)

71"2.1ءى(5)!ل5ئدةالماسورةأ)ةبىالإكأ،.!""*؟

،"64أيةملى(7إ*255رة.الية!سور-ة(61"ء"
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"س!تابعص.أبحبأ!ثبت

يم،حر"1نرالة،-1

.":خار!تج!؟ثمرحىرا!لاتمغ-2

اا*ديمفى*-3

بخد!ا؟هآ!-4

ينسىز؟االمهـحيتد:ء،ينألية.ادلة-!

ونمقءلى!ورد.الا"لموم4ةةأ-إإ؟نلأداق4ا،قدصلاصةارا-6

ى!ئ!الاك!حمةر!ثلأم!ى.ا)محىقرإ!كا-7

ءماأريلمةيم،.لفيافيلأإئف!!فى*ودْ!)"يربئع-"،أالإةو-8

"ر!)بىبو،ؤالوثفىواحداقه-9

ياا0برافبر*ل-؟.

40رفا!ءيل!كلا!بمنىثبقو"ومصر"يارأفى،بليلالموار-11

.وىاطلأااةحرا

الفرلت.طاآيمأبوكلدةو3د،،-*ءيةوايواص-(2

ا*طرمقاابمن،هرْالجوظمأر-بلأرثقبئ!ا"ارعيغ-93

كرمف"وة،4+.نا"موا)!لممسفةثف!+ار-41

إثفيرقداعا4صتر6عارةا-:"ريخ+ا-51

اكىي!جقْدالدينمحى،يام!الة1،و!4!فى؟مالأ"ديث16

رجالةبمطىالتالج!"!ئائ!4ة!قةممهرافى"+!.&ايخةار4ص!خ-71

يركاييسرءديئةالحدترا!ملاصوءىأ،ةدسةالبههب4")در-81
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؟شىدإسور5،ةي".-آاقتا")ردسلمسلة-19

كوودر!!فىَ.!ت،نم!الة-02

عزادةجى"باجهتصالر!بد،اقوالمحالوق21إين"فارق-21

*مصبنكلدأةكلوالملأهواءوالمللافىالفصل-22

يرراثدولى،طضارةاةصة-23

االة4جمول-24

لأميركانى!صا،؟وىوامالدكتورلانيرءل!،أتفينىالجليا!النز-هـ2

لو،ميه"اربإالفص-مال"إلاقالمسيد+ة-26

بخي!يييردشثاؤل،،ؤظورفا:نفعأخفا،""با-27

..+!ع!لاثاإبإوظاأيلف،لإفيحرءن!هلفنأطيلأفتضبأ-28

"ستينةؤاد3:ورالدادبجمة4إدو!يااودبةادبو-29

سأيفإ،؟ر!ا"وب،المسبئيعرع-30

ثم

A
،

آ
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الكتالمجط4هوضرفهوس

عصو،وأ-ًد

مقدت

والترا!ىقرإلئلةينالرحىإثنالإفييما!:ألاوللهباب

وبند"اا

بالإنريلت+رثف11:الاولى،الفعُل

يد"مبردررآد11

ح*"ملالةساردشورلإنبريلىا:ا)ثانىلطص!"

كةابهقالتراحمىعلي؟قيامةةد!مةعاثر:الثالثافىصلا

الأنا"يل

الإفي:ل4خاث3لاالىلأ!برآهأ:الثافى6ا:ابإ

الا؟ابم"لأجموفيالأوك،11ءفاءس:أئيولأ!صلأ

جيلالأناظليافكتبتىت!ا)اظروفا:أئخافىالة!ل

"يلنالأا4إكتامنالغرض:لثالهاأآفىصل

40!سر11"يل!وال!ْ"مالىا!ةيق:الثالثالباب

يل،بائالافيه3تجتالذىأيزءن"ول:الأولالةصل،

يدالجد"*اد4ء!هجمجمنهاا!تهارحىول

وألانبر+لمنى:الثافىلص!ا1

أ)يهالإفييملاسناد"ول

ءق!*ل4!افيإكتماياريخ

بهـاافأق11اللة4

و"+ويا.ئةالاَراءيةإينءقأافي+ل

ارم!4ابلنملأا!ينمتىأنر+لس
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الصفحةءعضصوو!أ

180والإفييلهـرقس:الثالثثفصل/

18ط!ذوصببيرقسافىجلكتابةونه!!

.83مرهمهدانرجل4بحهتارفىالآراهءننرج!4ها

،85امخقىنظرفىمرةسلي!ب!ا

88والإفييلوقآ:بحالرالهفصل

98ذلاثوسببالإنجيلكتايتهزمن

.11،الإنجبل"ذأكحبفه

19للأحداثوصفه

*93لإنبريملىوا"ناير:الخاهـسىالةصل

49ذفئوسبتأف!"ريإفيبل4ئا3زمن

99جواستنتا.حلاعة

وموف4حمسلهوكصإْألامفاءفينى:دص!صالاولص1

..؟.2!م!هاالةر1ن

؟لا..2لهضص

104ندعقامنالأفاجهلي4علي،ح!تعلما.

.051بعةرش!لا؟ظلبمءنهايتعك-ها

.-1َ071الأ"لاقى.با؟ابيفاقءا

.َ(.8ويقاصدداجل0الا*ضإمينمنا!ر3نأءوذف

!-يخىلهنارالتصدليعالاْإ"جعلتناةض:المسابع."ةصهل

.؟071عىوْصو،او.

؟؟9أ،نبحلْعمهمبءص"ىة.نىوا)تئاضىإلاضتلإف

؟39وتأ"ش!ةربماق؟-نىالريثاهرواقيفىوالتناضررألا"تلافَص
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ضوعو،ا

!""-،ا"ءرفىبانر؟لةفالتعز

أهشماهأهذافى:*!لإصل

و"تغافضىالاخةلافطأوجهئإق

بهيماناننلاولكع!اديحد!ح-كبز)بأكلا،ر)دليسو

!وتمقا،بيِمحذيام4رواثقو"ضناة!ىفال!الا

لاناسو!مويىه"،

!مAالؤبساتءلافىاتةاةضوافالي""إلا4"وأ؟ثاصق

سا:الظمورهإ-اتملاةىأ)تناةض!يالأنلم

الماهور4!ةهـن4ونتخاصءا!ل

رقةلهع!لبهلزءم!ذثبجآتهءو32زكلبصدا،صه*جور8فأ.

ثاد،ألل"+إرئلهال&-ؤلافىالأْإ""لضقناة،*

عحرَة،41*!+-؟أفئقتيةزأ"يىممالي"لمىا"ا:!شاباب*البرإأ

ةين،منة!ب!مرلال5-األأا""هار)4ص8:للأواافىصل1

ل+بالاةااتبرءمة

لإفي*لوااإ10ض:إةافىا؟*رو،إةمبل

تينارطوواصهلارا؟يخاباةابرء.كانة

4اس!كابهْبتافىاإاأبر4!ا-كاْدد؟اد2*))ياتا!3-

"ظفْ؟ع!ةيقمخهولأيهفيبل"ايسهذ"وك*

!.،ييئلأ!ةالْه"لميىلىاكلوْرْ

يح"مى!و4مفة\اْةم

لا4أ!ح!ميمهأككإفى3!لل*!حمإلاأْدهوفىح!"ثاب
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عصوو،ا

يل+"انأا"وءوحدةةرق:الثالثالة"ل

ءلممانبر!و4!بو!لا

+ون5سمسطاا1

سيونيورلأا

فبةالمنتا0

"أناجبلوالامهشقةةرق:بعالر)ف!فصهل

المةال4خلاص

الإسلامءرفق،وى""الإفييى:اطاءسالباب
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